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ergimizin son haz›rl›klar›n› yapt›¤›m›z
günlerde ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n
“500 Büyük Sanayi Kuruluflu” araflt›rmas› yay›nland›. Bir yandan Koç Toplulu¤u’na ba¤l›
befl flirketin bu araflt›rmada ilk on içinde yer
almas›, di¤er yandan da Ford Otosan’›n genel
s›ralamada ilk kez bir özel sektör flirketi olarak ikinci olmas› hepimiz için ayr› bir gurur
kayna¤› oldu. Özel sektör s›ralamas›nda Ford
Otosan birinci olurken, Arçelik, Tofafl, Aygaz
ve Beko Elektronik ilk on içinde yer ald›lar.
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Tüm Türkiye taraf›ndan büyük bir heyecanla
beklenen Avrupa Birli¤i Zirvesi’ne say›l› aylar kald›. Türkiye’nin Avrupa’daki gelece¤ini
belirleyecek müzakere sürecinin ne zaman
bafllayaca¤› y›l sonunda kesinlik kazanacak.
Bu sürece haz›rl›kl› olmak, gereken çal›flmalar› yapabilmek, gelece¤e umutla bakabilmenin
tek yolu. Bu konudaki uzmanlardan biri olan
ve uzun y›llar diplomatl›k yapan Cem Duna
ile müzakere sürecinde özel sektörü bekleyen
“ödevler” ve Avrupa’daki farkl› ülkelerde bu
konuda yaflananlar ile ilgili bir söylefli yapt›k.
Gündemin bir di¤er önemli maddesi ise Yeni
Türk Liras›. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
B‹ZDEN HABERLER
KOÇ HOLD‹NG A.fi. AYLIK
YAYIN ORGANI
Yaz›flma Adresi: Bizden Haberler
Nakkafltepe, Azizbey Sok. No: 1
81207 Kuzguncuk-‹stanbul
Tel: (0 216) 531 03 86
Fax: (0 216) 343 15 37
Internet: http://www.koc.com.tr
e-mail: bizdenhaberler@koc.com.tr
A¤ustos 2004 Say›: 317

E¤itimde Farkl›y› Yakalamak
Avrupa Birli¤i’ne giriflimiz konuflulurken, Bursa ‹negöl’deki Vehbi Koç Vakf› Koç ‹lkö¤retim Okulu, çoktan Avrupa Birli¤i’ne girmifl
durumda. Okulun ö¤renci ve e¤itimcilerinin
çabas›, DemirDöküm’ün deste¤iyle, ‹negöl’den Avrupa’ya bir e¤itim köprüsü kurulmufl. Okulun ö¤rencileri, haz›rlad›klar› projelerle, uluslararas› yar›flmalara kat›l›yor, ödüller
al›yorlar.
E¤itim kurumlar› yerlefltikleri bölgede farkl›
bir hayat›n bafllamas›n› da sa¤l›yor. ‹negöl örne¤inde oldu¤u gibi bir kasaba da olabilir bu,
Koç Üniversitesi ve Sar›yer örne¤inde oldu¤u gibi büyük bir ilçe de. Sar›yer Belediye
Baflkan› Yusuf Tülün ile yapt›¤›m›z söylefli,
üniversitenin ilçeyi nas›l de¤ifltirdi¤ini, neler
katt›¤›n› gözler önüne seriyor.
Geçti¤imiz y›l 16 Temmuz’da aram›zdan ayr›lan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdo¤an Gönül’ü ölümünün birinci y›l›nda and›k.
Türkiye’de otomotiv sektörü denince akla gelen ilk isimlerden olan Erdo¤an Gönül’ü bir
kez daha sayg›yla an›yoruz.
Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve
D›fl ‹liflkiler Baflkan›

bizden

E¤itim Köprüsü

Koç Toplulu¤u fieref Baflkan› Rahmi M. Koç,
k›sa bir süre sonra “Nazenin IV” isimli teknesiyle dünya turuna ç›k›yor. Yaklafl›k iki y›l sürecek bi yolculuk öncesinde Rahmi M. Koç ile
yapt›¤›m›z söyleflide dünya turunu, macera ile
disiplini buluflturan bu zorlu yolculu¤u ve elbette denize olan tutkusunu konufltuk.

geçerli olmak üzere, Türk Liras›’ndan alt› s›f›r
at›lacak ve yeni para birimimiz Yeni Türk Liras› olacak. Uzun bir süredir haz›rl›klar› yap›lan bu konuyu, Koç Toplulu¤u Finansman
Grubu Baflkan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu ile konufltuk. Uzun y›llar Merkez Bankas› Baflkanl›¤› da yapan Saraço¤lu’nun bu konudaki saptamalar› gerçekten çok ilginç.
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Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi M. Koç, k›sa bir
süre sonra “Nazenin IV”
adl› teknesiyle dünyay›
dolaflmaya bafllayacak.
Geziye az bir zaman kala
“Bizden Haberler”in
sorular›n› yan›tlayan
Rahmi M. Koç, denize
olan tutkusunu, uzun
deniz yolculuklar›n›n
gerektirdi¤i disiplini ve
dünya turunu anlatt›

Deniz
Yaflam Getirir
D

Dünyay› tekne ile gezme fikri ilk olarak ne
zaman ortaya ç›kt›?
Asl›nda bu seyahati küçüklü¤ümden beri hayal ettim. Yazlar› Ankara Keçiören’den ç›kar ‹stanbul’a gelirdik. Büyükdere’de Mardiros Oteli vard›. Büyükdere Vapur ‹skelesi’nin hemen yan›ndayd›. Ahflap bir bina; güzel ve bembeyazd›. Alt›nda lokantalar, üstünde de
odalar vard›. Yazlar› orada geçirirdik.
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Ö¤leden sonra izmarit tutard›k. Daha
sonra Büyükdere’de bir ev ald›k. 193637 y›llar›yd›. Tabii Büyükdere’ye geldi¤imiz zaman, yafl›m›z da ilerledikçe vapurlar› gördük, tekneleri gördük. ‹lk mektebi bitirip koleje girdi¤im y›llar... Denize
olan tutkum da bu y›llarda bafllad›. Önceleri yüzme, bal›k tutma, tekne sahibi
olma, yelkencilik derken, sonra daha
uzaklara gitmeye heveslendim. Bu heves

insan›n içinde büyüyor ve “niye dünyay›
dolaflmayay›m?” diye soruyor insan kendine. Önceleri hayal gibi bir arzuydu bu.
Daha sonra gitgide yüre¤im kabard› ve
daha da arzulad›m. ‹ki defa Atlantik’i
geçtikten sonra bunun büyük bir mesele
olmad›¤›n› gördüm. Dünya turu yapan
çok insan ile tan›flt›m, konufltum. Dünya
turu yap›p kitap yazanlar›n kitaplar›n›
edindim. Böyle bir dünya turunun yap›-

n›z bir arzuyu kazas›z zedesiz yerine getirmifl oluyoruz. ‹kincisi, deniz insan› çok
dinlendirir. Denizde oldu¤unuz zaman
hemen hemen her fleyi unutursunuz, bu
bak›mdan vücuda bir güç veriyor. T›pk›
bir terapi gibi.
Bir de hep engin denizlerde ufu¤a bakars›n›z.
Deniz günün her saatinde de¤ifliyor, bulutlar, hava, günefl de¤ifliyor. Onun denizde verdi¤i akis var. Günefl bat›yor, ay
ç›k›yor, ya¤mur ya¤›yor, f›rt›na geliyor
ve her seferinde ›fl›k de¤ifliyor. Bal›klar›
ve kufllar› görüyorsunuz. Bambaflka bir
dünya. Deniz deyip de geçmemek laz›m.
Bakacaks›n›z bir gök, bir deniz bir de siz
vars›n›z. Biz aç›k denizde bal›k tutar›z.
Bu da inan›lmaz bir mutluluktur.

Dünya turunun bir yan›nda macerac›l›k
var. Di¤er yanda ise ifl hayat›ndan gelen
bir disiplin. Bunlar böyle bir seyahatte nas›l bütünlefliyorlar?
Macerac›l›¤› yabana atmay›n. Dünyay›
denizden dolaflmak ise çok büyük bir disiplin ister. Sekiz kifli 40 metrekarede aylarca birlikte yaflayacaks›n›z. Motor çal›flacak, durdurulacak, 24 saat nöbet tutulacak. Yelken aç›lacak, yelken kapanacak.
Bayrak inecek ve aç›lacak, yemek piflecek. Deniz, bizim bugünkü gündelik hayat›m›zdan çok daha fazla disiplin ister.
Gezi toplam ne kadar sürecek?
Bu gezinin ne kadar sürece¤ini ne ben
bilirim, ne kaptan bilir; ne de siz tahmin
edebilirsiniz. Tüm yolculuk için iki y›l gibi bir süre koyduk. ‹ki senelik süre içeri-

Peki bu rotada sizi çok heyecanland›ran,
merak etti¤iniz limanlar var m›?
Beni en heyecanland›ran yerler Pasifik’teki adalar. Filmlerde görüyoruz; güzel k›zlar, eliniz ile ›stakoz tutuyormuflsunuz, maymunlar a¤açtan hindistan cevizi at›yorlarm›fl. Hemen her fley tabii ve
bozulmam›fl. Bunu hayal ediyoruz. Bir
de gidiyormufluz, bak›yormufluz adalar
tam turistik olmufl; mobilyalar plastik,
hiçbir fley hayal etti¤imiz gibi de¤ilmifl;
yerliler flak›r flak›r ‹ngilizce konufluyormufl. Velhas›l hiçbir fley hayal etti¤imiz
gibi de¤ilmifl. Belli olmaz, bakal›m bir gidip görece¤iz.
Böyle bir deneyim ne kazand›r›r kifliye? Nereden bakarsan›z bak›n biraz önce de söyledi¤iniz gibi “dünyan›n en büyük disiplin
gerektiren ifli”. Döndü¤ünüzde sizde ne
de¤iflece¤ini hissediyorsunuz?
Bir defa ömür boyunca içinizde tafl›d›¤›-
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labilir oldu¤una inand›m. Bunun abart›lacak bir fley olmad›¤›n›, zaman meselesi oldu¤unu, eliniz aya¤›n›z tutarken yap›lmas› gerekti¤ine kanaat getirdim. Biraz da gecikti¤imi söyleyebilirim.

sinde bunu yapabilmemiz laz›m. Yolculu¤u daha ziyade yelken ile yapmak istiyorum; onun için hava raporlar›na göre
rotan›n de¤iflmesi icap edebilir. Bu yüzden tam olarak “flu kadar sürecek” diyemiyoruz, ama ne var ki her üç ayda bir
Türkiye’ye gelece¤iz. Buraya geldi¤imiz
zaman tekne oldu¤u yerde kalacak ve
bir ay sonra yolumuza devam edece¤iz.

Deniz sevdas›n›n içinde uçsuz bucaks›z bir
yaln›zl›k var m›d›r?
Sekiz on kifli olunca yaln›zl›k olmuyor
tabii. Her dakika biriyle bir fley konuflmak icap ediyor. Ama yaln›z oldu¤unuz
zaman da kitap okursunuz, yaz› yazars›n›z, Türkiye ile telefonda konuflursunuz.
Müzik dinlersiniz. Film arflivinden film
izlersiniz. Ama ne yaz›k ki akflam yeme¤inden sonra o kadar yorgun düflüyorum ki hiçbir filmi sonuna kadar izleyemiyorum.
Bir seyir defteri ya da bir günlük tutacak
m›s›n›z?
Kaptan kendisi mecburen bir “log” tutuyor. Sigorta ve gemi adab› bak›m›ndan
ne gün, nerede oldu¤unuz hakk›ndaki
teknik kay›tlar tutulacak. Ben de elbette
bir günlük tutaca¤›m. Geçti¤imiz iki seyahatte tuttu¤um günlüklerden haz›rlad›¤›m kitaplar›m vard›. Her akflam yemekten önce oturup son 24 saatte geçenleri
yazard›m. fiimdi teknik ilerledi¤i için arkadafllar diyorlar ki, “dijital kamera al›n
ve onun karfl›s›nda her gün anlat›n ve
sonra da bize gönderin”. Bakal›m bu
yolculukta bir de bunu deneyece¤iz.
Yo¤un ifl hayat›ndan bu kadar uzun süre
ayr› kalmak zor olmayacak m›?
Allah hepimize 24 saat vermifl. Bu 24 saati kullanmak kiflinin kendi elinde. Dolay›s›yla gemide de 24 saat her dakika
meflgulsünüz. “Gemi nas›l gidiyor?”, “hava raporu al›nacak”, “rotaya karar verile-
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Aral›k ay› Türkiye için büyük önem
tafl›yor. Malum AB görüflmeleri var.
Siz o tarihlerde muhtemelen nerede
olacaks›n›z?
Bütün Aral›k ay› boyunca ‹stanbul’da olaca¤›m. Buradan Atina’ya gidece¤iz. Oradan Paris’e
gidip gelece¤iz. Ford Otosan’›n
Paris’te toplant›s› yap›lacak. Ondan sonra Cote D’azur’a gidece¤iz. Oradan da Amerika’ya gidip
gelece¤im üç günlü¤üne. Ondan
sonra Cebelitar›k’tan geçip Kanarya Adalar›’na gidece¤iz. Karayipler’e yelken açaca¤›z. Karayipler’de tekneyi b›rakaca¤›m. ‹stanbul’a gelip bir ay kalaca¤›m.

küresel vizyon

cek”, “o gün ne yenilecek?”... ‹dman
yapmak laz›m, bofl durmamak laz›m.
Bu deniz seyahatlerinde -enteresand›r- yelkenle gitti¤iniz zaman tekne
bir tarafa yatar. Uzun süre böyle seyretti¤iniz zaman kaslar baflka türlü
çal›flmaya bafllar ve indi¤iniz zaman
do¤ru düzgün yürüyemezsiniz. Bunun için tüm kaslar› ayn› biçimde çal›flt›racak spor yapmak laz›m.
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Türkiye, üç taraf› denizlerle çevrili bir
ülke. Denizcilikle ilgili düflüncelerinizi
ö¤renebilir miyiz?
Üç taraf› denizlerle çevrili ülkemizde
denizcilik sektörünün olmas› gereken yerde olmad›¤›n› biliyoruz ama
yat yap›m›ndan turizme uzanan pek
çok alanda geliflmeler kaydedildi¤ini görüyoruz. Tersanelerimizde yap›lan yatlar›n kalitesi uluslararas›
standartlardad›r. Tuzla’daki tersanemizde yap›lan ve d›fl ülkelere törenle u¤urlad›¤›m›z çok say›da gemi, bu konudaki
geliflmeyi ortaya koyan örneklerdir. Denizcilik sektörünün geliflmesi, ekonomimiz için de özel bir önem tafl›maktad›r.
Türkiye dünya üzerindeki yeriyle de gemi yap›m›nda çok avantajl› bir yerde bulunuyor. Düflünün ki Londra’da yaflayan
biri ya da bir kurum gemi yapt›racaksa,
Yeni Zellanda’da yapt›rmak yerine Türkiye’de yapt›rmay› kolayl›kla gidip gidebilece¤i için daha çok tercih edecektir. Deniz insanlara da, ekonomiye de hayat getirir. Denizin getirdi¤i hayat›n sürdürülmesi için
toplum olarak dikkat etmemiz
gereken çok önemli bir konu
var ki; TURMEPA’n›n varl›k
nedeni bu konuyla ilgilidir.
Denizlerimizi temiz tutmam›z gerekiyor.
Temizleme yönündeki çal›flmalarda deniz dibinde
bulunanlar; bu konuda
ne kadar bilinçsiz bir
yaklafl›m içinde oldu¤umuzu ortaya koyuyor.
Eline ne geçerse denize
atm›fl san›rs›n›z; buzdolab› bile var deniz dibinde... Denizin getirdi¤i hayat› yok etmemek
ve korumak hepimizin
görevi.

Teknenin ad› “Nazenin”. Neden “Nazenin”
ad›n› koydunuz?
Teknemiz ilk yap›l›rken ad› “Albatros”tu.
Birkaç kifli bunun u¤ursuz oldu¤unu
söyledi. Yoksa planlar›m›z “Nazenin” de¤il “Albatros” olarak bafllam›flt›. “Albatros” radyo ve telefon iletifliminde anlafl›lan bir isim. Ama u¤ursuz oldu¤unu söylediklerinde biz de vazgeçtik bu isimden.
O dönem, rahmetli dostum Kenan Kent
ile konuflurken “senin teknenin ad›
‘Nazenin’ olsun” dedi. Ben de bu
ismi be¤endim. Bilmem biliyor
musunuz Osmanl›ca’da zarif,
nazl› han›m manas›na gelir.
“Nazenin” büyük bir tekne.
Avantajlar› var m› aç›k denizde?
“Nazenin IV” 39 metrelik bir
tekne. Atlantik’te dalgalar
uzun mesafeli ve derindir.
Bazen geminin dire¤i gözükmez. Bu bak›mdan
uzun veya k›sa tekne pek
fark etmez. Ama Akdeniz’de derler ki, “rahat
seyir için ya 14 metreden
küçük olacaks›n ya da
20 metreden büyük olacaks›n ki iki dalgay› alt›na alabilesin”. Büyük
okyanuslarda ise böyle
bir fley mevzubahis
de¤il.

Çok uzun bir süre denizde olacaks›n›z, her ne kadar gidip gelme
olacaksa da. En çok neyi özleyeceksiniz?
En çok aileyi ve arkadafllar› özleyece¤im. Memleketi özleyece¤im. Ben 15
günden fazla d›flar›da kald›¤›m zaman
Bo¤az’›, ‹stanbul’u; düdük, korna, kargafla ne varsa hepsini özlüyorum. Örne¤in ‹sviçre, laboratuar gibi bir ülke. Bununla beraber daha pis yerlerden geldi¤imde de bu kez buras› ‹sviçre gibi geliyor.
Böyle bir yolculuk için ideal kifli adedi
nedir?
Hepimiz toplam sekiz kifliyiz. Bu gibi
seyahatlerde 15 günü geçtikten sonra insanlar sürtüflmeye bafllar; çeliflkiler bafllar. Sinirler gerilir, baz› hareketler batar.
Bu bak›mdan seyahate ç›kmadan “diflinizi s›k›n, s›k›nt›y› içinize atmay›n. Otural›m konuflal›m, halledelim” derim herkese. Bu gibi sürtüflmelerde kaptan›n
sözü nihai sözdür. Ona göre ikaz ederiz
mürettebat›. Zaten mürettebat da uzun
yol yapm›fl deneyimli kifliler. Emin ellerde oldu¤umuzu zannediyorum.
“Bizden Haberler” arac›l›¤›yla Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na yönelik vermek istedi¤iniz bir mesaj›n›z var m›?
Onlara flunu yaz›n benim ad›ma: “fiirketinizi iyi götürün. Gözümüz arkada kalmas›n.” Allah’a çok flükür çok güzel götürüyorlar iflleri. Bana ihtiyaçlar› yok.
Burak Tezcan

‹SO 500’de

Koç Damgas›
‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan her y›l gerçeklefltirilen “500 Büyük Sanayi Kuruluflu”
araflt›rmas› k›sa bir süre önce yay›nland›. Araflt›rmaya göre, ilk 10 aras›nda Koç
Toplulu¤u’nun befl flirketi yer ald›

oldu. Araflt›rma sonuçlar›na göre, Koç
Toplulu¤u 17 flirketi ile ciro, kâr, ihracat
ve çal›flan say›s› olarak geçen y›llarda oldu¤u gibi Türkiye’nin en büyük sanayi
grubu olma baflar›s›n› sürdürdü.
Koç Toplulu¤u flirketleri 11.2 katrilyon
TL’lik ciro ile “500 Büyük Sanayi Kuruluflu”nun %11’ini, özel sektörün ise
%13’ünü temsil eden en büyük sanayi
grubu oldu.

Özel Sektör
S›ras›
2002
8
1
3
6
7
202
207
79
103
114
192
194
220
259
231
266
355

2003
1
3
5
7
9
38
53
76
90
104
108
147
170
251
259
276
345

S›ralamaya giren Koç Toplulu¤u flirketlerinin ihracat›, önceki y›l toplam özel sektör ihracat›n›n %13’ü iken, 2003 y›l›nda
yaklafl›k 1.1 milyar Dolar artarak 3.3 milyar Dolar ile özel sektörün %15’ini oluflturdu. Kârl›l›kta da 997 trilyon lira ile
Koç Toplulu¤u flirketleri toplam özel
sektörün %14’ünü teflkil etti. Listeye giren 17 flirket, çal›flan 28 bin 898 personel
say›s› ile de ilk s›ray› ald›.

Milyar TL
fiirket Ad›
Ford Otomotiv Sanayi A.fi.
Arçelik A.fi.
Tofafl Türk Otomobil Fabrikas› A.fi.
Aygaz A.fi.
Beko Elektronik A.fi.
Türk Traktör ve Ziraat Makinalar› A.fi.
Tat Konserve San. A.fi.
Türk Demirdöküm Fabrikalar› A.fi.
Döktafl Dökümcülük Tic. San. A.fi.
Mogaz Petrol Gazlar› A.fi.
Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.fi.
Otoyol Sanayi A.fi.
Mako Elektrik San. ve Tic. A.fi.
Lipet Likit Petrol Gaz› ve Yak›t Tic. A.fi.
Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.fi.
‹zocam Tic.ve San. A.fi.
Demir Export A.fi.

Sat›fllar (KDV Hariç)
2.425.401
2.004.375
1.816.917
1.607.994
1.149.608
389.508
326.144
272.844
228.181
192.325
185.108
149.777
131.700
97.824
94.500
89.564
71.284

Brüt Katma De¤er
622.705
678.465
326.591
610.458
197.631
94.981
13.099
60.311
75.654
15.324
27.165
30.522
45.032
9.201
47.455
34.001
31.431

küresel vizyon

‹

‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) “2003
Y›l› 500 Büyük Sanayi Kuruluflu” araflt›rmas›na göre, özel sektörde Koç Toplulu¤u’nun Ford Otomotiv, Arçelik, Tofafl, Aygaz ve Beko Elektronik flirketleri ilk 10 içerisinde yer ald›.
‹stanbul Sanayi Odas›’n›n ilk defa 1968
y›l›nda “100 Büyük Sanayi Kuruluflu”
olarak bafllatt›¤› ve y›llar içinde gelifltirerek, 1981’den itibaren “Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluflu” olarak sürdürmekte oldu¤u çal›flma, 36 y›ld›r Türkiye
ekonomisinin geçirdi¤i süreçlere ›fl›k tutmas› aç›s›ndan büyük önem tafl›yor.
Bu y›lki genel listede Ford Otomotiv’in
2. s›raya yükselmesiyle, ilk kez bir özel
sektör kuruluflu ikinci s›rada yer alm›fl

Bin $
‹hracat
864.683
616.590
771.385
96.570
563.282
117.629
24.960
77.342
93.721
710
26.801
19.508
12.616
0
0
13.683
0
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Koç Holding Finansman Grubu Baflkan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu:

Yeni Türk Liras›’na
Geçifl Sürecinde Al›nan Kararlar›n

De¤ifltirilmemesi
küresel vizyon

Gerekiyor

8

M

Merkez Bankas› Baflkan› olarak onun
imzas›n› tafl›yan paralar› y›llarca kulland›k. Yeni Türk Liras› ve Yeni Türk
Kuruflu hakk›nda konuflabilece¤imiz
en yetkin kiflilerden biriyle, Koç Holding Finansman Grubu Baflkan› Dr.
Rüfldü Saraço¤lu ile birlikteyiz. ‹lk sorumu yöneltir yöneltmez cüzdan›ndan
ç›kard›¤› kâ¤›t paralar› sehpan›n üzerine yan yana dizmeye bafll›yor.
Sorum flöyle: Merkez Bankas› eski baflkanlar›ndan biri olarak “Sizce bu operasyon gerekli mi; Türkiye bu operasyona haz›r m›; zaman› m›, geç mi kal›nd›,
yoksa henüz erken mi?”
“Türkiye bu operasyona çok uzun zamandan beri haz›r. Bunun en güzel örne¤ini cebinizdeki paralar›n üzerinde
görmek mümkün. 500 bin liradan bafllayarak, hatta 250 bin liradan bafllayarak paralar›n üzerindeki rakamlara
bak›n. Sondaki üç s›f›r›n farkl› renkte
oldu¤unu göreceksiniz. Daha sonra gelen 1 milyon liralarda da son üç s›f›r›n
rengi farkl›d›r. 5 milyon liral›k kâ¤›t
paran›n üzerinde de rakam›n son üç s›f›r› farkl› renktedir. Türkiye uzun zamand›r zaten üç s›f›r atacak flekilde bunun haz›rl›¤›n› yapmakta. Hatta 20
milyonluk bile üç s›f›r at›lacak flekilde
haz›rlanm›fl bir parad›r.”

Paralar› tek tek inceliyoruz. Son üç s›f›r›n›n farkl› renkte olmas›n›n anlam› üzerinde düflünenler elbette olmufltur ama
do¤rusu cüzdanlar›m›zdaki paralar›n
böylesi bir haz›rl›¤›n iflaretini verdi¤inden en az›ndan bizim haberimiz yoktu.
Do¤rusu paralara bu gözle bakmad›¤›m›z için gelece¤e yönelik s›rlar›n› çözmek de akla gelmiyor. Rüfldü Bey’i dinliyoruz:
“Merkez Bankas› çok uzun y›llard›r bunun haz›rl›¤›n› yapm›fl durumda. Zaman
içinde bu haz›rl›k yap›ld› ama uygulamaya konulamamas›ndan dolay›, art›k “üç
s›f›r” de¤il de “alt› s›f›r” atma zaman› gelmifltir. Dolay›s›yla paralar›m›z›n kal›plar›,
dizayn› dahi bu uygulamaya elverecek
bir flekilde haz›rlanm›flt›r. Enflasyonun
da inmeye bafllad›¤› bu dönemde bence
hakikaten yenilemenin zaman› gelmifltir.

“Paradan s›f›r atmak,
insanlar›n rakamlar›n
boyutunu anlamas›,
makinelerde karakter
say›s›n› azaltmas›
d›fl›nda ülkenin karfl›
karfl›ya bulundu¤u
sorunlar› kendi bafl›na
çözecek sihirli bir
uygulama de¤il. S›f›r›n
at›lmas› ne bizi zengin
edecek, ne bizi fakir
edecek. Gayet teknik
bir durumla karfl›
karfl›ya bulunuyoruz”
Teknik olarak parasal büyüklükleri takip
etmek çok zorlaflt›. Günlük hayatta milyarlar, devlet ile ilgili konularda katrilyonlar konufluluyor ve insanlar›n bu rakamlar› anlamas› giderek zorlafl›yor. Herhangi bir rakam söylendi¤i zaman paran›n büyüklü¤ünü kafalarda canland›rabilmek olanak d›fl› oldu.”
Rüfldü Bey ile söyleflimizin bundan sonras› detaylara yo¤unlaflarak flöyle devam etti:
Enflasyon ve faizde yaflanan gerilemenin,
ekonomide sa¤land›¤› belirtilen genel is-

tikrar›n paradan s›f›r at›lmas›n›n zeminini
haz›rlad›¤› belirtiliyor. “Ama yine de dikkatli olunmas› gerekir.” Dikkat edilmesi
gereken noktalarla neler kastediliyor?
fiimdi flu kastediliyor. Paradan s›f›r atmak, insanlar›n rakamlar›n boyutunu
anlamas›, makinelerde karakter say›s›n›
azaltmas› d›fl›nda ülkenin karfl› karfl›ya
bulundu¤u sorunlar› kendi bafl›na çözecek sihirli bir uygulama de¤il. S›f›r›n at›lmas› ne bizi zengin edecek, ne bizi fakir edecek. Gayet teknik bir durumla
karfl› karfl›ya bulunuyoruz. Dolay›s›yla,
mutlaka birtak›m faydalar› olacakt›r ama
Türkiye’nin ekonomik kurtuluflunu da
burada aramamak laz›m.

Bütün dünyadaki paralar› takip edebiliyor
musunuz?
Zaman›nda daha iyi takip ediyorduk.
Dünyadaki para say›s› da son y›llarda
azal›yor. Biliyorsunuz Euro bölgesi nedeniyle pek çok para ortadan kalkt›.
Paralar ayn› zamanda hobiniz mi? Mesle¤inizin ötesinde...
Çok merakl› oldu¤um konulardan biri diyebiliriz. Ayr›ca k›z›m çocuklu¤unda imzal› para biriktirirdi. Tan›d›¤›m Merkez
Bankas› baflkanlar›n›n ›slak imzalar›n› ald›¤› banknotlar› biriktirirdi. Çocuklu¤u
sayesinde onun bu iste¤ini kimse geri çevirmiyordu. Güzel bir koleksiyonu var.

PARASINDAN SIFIR ATAN BAZI LKE UYGULAMALARI
Bugne kadar dnyada 49 lke parasndan sfr atmtr.
LKE ADI (KA KEZ
SIFIR ATTII)
AFGANSTAN (1)
ALMANYA (2)
ANGOLA (2)
ARJANTN (4)

ARNAVUTLUK (1)
AZERBAYCAN (1)
BAHREYN (1)
BEYAZ RUSYA (2)
BOLVYA (2)

TARH
Ekim 2002
Kasm 1923
20 Haziran 1948
Temmuz 1995
1 Aralk 1999
Ocak 1970

ATILAN SIFIR SAYISI/
DEM ORANI
3 sfr
12 sfr
1
3
6
2

sfr
sfr
sfr
sfr

YEN PARA BRM VE DEER
1,000 Afgani = 1 Yeni Afgani
1,000,000,000,000 Mark = 1 Rentenmark
10 Reichsmark = 1 Deutsche Mark
1000 Novas Kwanzas = 1 Kwanza Reajustado
1,000,000 Kwanzas Reajustados = 1 Kwanza
100 Pesos Moneda Nacional = 1 Peso Ley

Haziran 1983

4 sfr

10,000 Pesos Ley = 1 Peso Argentino ($)

Haziran 1985

3 sfr

1,000 Pesos Argentinos = 1 Austral

Ocak 1992
Austos 1965
1992 Sonu
Ekim 1965
25 Mays 1992

4
1
1
1
1
3
3
6

10,000 Australes = 1 Peso Convertible
10 (eski) Leke = 1 Yeni Leke
10 Soviet Rubles = 1 Manat
10 Gulf Rupees = 1 Dinar
10 Soviet Rubles = 1 Rubel
1,000 Rubles = 1 Yeni Ruble
1,000 Bolivianos = 1 Peso Boliviano
1,000,000 Pesos Bolivianos = 1 Boliviano

1 Ocak 2000
Ocak 1963
Ocak 1987

sfr
sfr
sfr
sfr
sfr
sfr
sfr
sfr

YTL konusunda “e¤er enflasyon afla¤›ya
çekilmezse o s›f›rlar› tekrar yerine koymak
ihtimali de ortaya ç›kabilir” deniliyor. Bu
konuda ne diyorsunuz?
Gayet tabii. Enflasyon kal›c› bir flekilde
tek haneli rakamlarda tutulamazsa o s›f›rlar çok çabuk geriye gelir. Demin size
söyledi¤im gibi, örne¤in Brezilya Real’den önce de alt› yedi kere paradan s›f›r atma operasyonu yapt›. Ama enflasyonu indirme tedbirini alamad›¤› için
çok k›sa zamanda paradan tekrar s›f›r
atacak duruma geldi. Onun için hakikaten dikkatli olunmas› laz›m. Art›k s›f›rlar›
eklemememiz gerekiyor.

küresel vizyon

‹srail örne¤inde, paradan s›f›r at›lmas›
operasyonu, enflasyon ve faizin yüksek
oldu¤u, ekonomik krizin doruk noktas›nda
oldu¤u bir dönemde, bir flok operasyon
olarak gerçeklefltirildi. Türkiye’de ise tersi bir dönemde gerçeklefltiriliyor. Bu farkl› uygulama, sizce bir tercih mi, politika
farkl›l›¤› m›?
‹srail örne¤inde Türkiye’dekinden farkl›
bir durum var. ‹srail paradan s›f›r atmakla kalmad›, yeni bir para ç›kard›. Ç›kard›¤› yeni para, yeni bir para politikas›n›n
bafllang›c›yd›. Enflasyonla mücadelede,
bir anlamda dolara endeksli bir fiekel ç›kard›lar. Eski itibar›n› kaybetmifl fiekel’i
de¤ifltirip yeni bir para birimine geçtiler.
Dolay›s›yla bizdeki gibi s›f›r atma uygulamas›n›n ötesinde ve farkl› bir durum.
Bizimkiyle benzeflmiyor. Benzer bir uygulama Brezilya’da da var. Real denen
bir para ç›kard›lar. Güney Amerika’da
da birkaç örne¤i var. Yeni paralar bazen
baflar›l›, bazen baflar›s›z olabiliyor.

Sizce YTL uygulamas›nda en büyük tehlike
ne olabilir?
Burada gördü¤üm en büyük tehlike, geçifl sürecinin sa¤l›kl› yap›lamamas›d›r.
Yeni Türk Liras›’na geçiflte yap›lmas› gereken birtak›m ifller var. Bu ifller 31 Aral›k’a kadar tamamlanacak ve ondan sonra y›lbafl› ile birlikte üç gün tatil yapaca¤›z. 4 Ocak’ta da piyasalar yeni parayla
güne bafllayacak. Bu, söylemesi çok kolay bir ifl olmakla birlikte, düflünülmesi
ve tamamlanmas› gereken detay haz›rl›¤›n çok fazla oldu¤unu biliyoruz. En basit örne¤i, ülkemizde çok yayg›n kullan›lan ATM’lerdeki paralar y›lbafl›nda bir
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küresel vizyon

“Bu konudaki kritik
sektörlerden biri
bankac›l›k sektörüdür
ve e¤er bu sektör,
yapmas› gereken
kritik çal›flmalar›
tamamlayamazsa Ocak
ve fiubat ay›nda biraz
kaos yaflanabilir. Çünkü
bir de gelecek y›l belli
bir süre iki para bir
arada tedavülde olacak.
Karmafla olabilir. Bu
haz›rl›klar›n çok iyi
yap›l›p zaman›nda
bitirilmesi gerekiyor”
belli bir süre iki para bir arada tedavülde olacak. Karmafla olabilir. Bu haz›rl›klar›n çok iyi yap›l›p zaman›nda bitirilmesi gerekiyor.

gecede de¤iflecek. Bu arada makinelerin
içindeki programlar Yeni Türk Liras›’n›
tan›yacak flekilde de¤ifltirilecek. Bu de¤iflim de iki üç gece içinde olacak. Bu
detaylar olduktan sonra hükümet, diyelim 15 Aral›k’ta “biz vazgeçtik” derse
problemin büyü¤ü o zaman ortaya ç›kar. Elbette hükümetin böyle bir fley
yapmayaca¤›n› varsay›yoruz. Bu konudaki kritik sektörlerden biri bankac›l›k
sektörüdür ve e¤er bu sektör, yapmas›
gereken kritik çal›flmalar› tamamlayamazsa Ocak ve fiubat ay›nda biraz kaos
yaflanabilir. Çünkü bir de gelecek y›l

Bankac›l›k sektörü dediniz... Koçbank
YTL operasyonuna haz›r m›?
Haz›rlan›yor. Gayet ciddi bir “Alt› S›f›r
Ekibi”miz var. Bu “Alt› S›f›r Ekibi” süreçleri tespit ediyor ve bütün bu konufltu¤umuz konular üzerinde çal›fl›yor. Ekibimiz, gerekli ifl program›n› yapm›fl,
ekipleri kurmufl ve bunun üzerinde çal›fl›yor. Bu çal›flmalar›n önemli bir k›sm›,

PARASINDAN SIFIR ATAN BAZI LKE UYGULAMALARI
LKE ADI (KA KEZ
SIFIR ATTII)

ATILAN SIFIR SAYISI/
DEM ORANI

YEN PARA BRM VE DEER

MOLDOVYA (1)
NKARAGUA (1)

15 ubat 1988

3 sfr
3 sfr

100 Eski Denari = 1 Yeni Denar
1,000 Pesos = 1 Yeni Pesos
1 Yeni Peso = 1 Peso
1,000 (Ruble) Coupons = 1 Lei (Coupon)
1,000 Cordobas = 1 Yeni Cordoba

ZBEKSTAN (1)

1 Temmuz 1994

3 sfr

1,000 Sum-coupons = 1 Sum-note

PARAGUAY (1)

Ekim 1943

2 sfr

100 Pesos Fuertes = 1 Guarani

1985

3 sfr

1,000 Soles = 1 Inti

1 Temmuz 1991

6 sfr

1,000,000 Intis = 1 Yeni Sol

POLONYA (1)

Ocak 1995

4 sfr

10,000 (eski) Zlotych = 1 Yeni Zloty

ROMANYA (1)

Austos 1947

4 sfr/2

20,000 (eski) Lei = 1 Yeni Leu

Aralk 1947

1 sfr

10 (eski) Rubles = 1 Yeni Ruble

Ocak 1961

1 sfr

10 Rubles = 1 Yeni Ruble

1 Ocak 1998

3 sfr

1,000 Rubles = 1 Yeni Ruble

1 Ocak 1966

100 Dinars = 1 Yeni Dinar

3 Ocak 1990

2 sfr
4 sfr

1992

1 sfr

10 Dinars = 1 Yeni Dinar

Ekim 1993

6 sfr

1,000,000 Dinars = 1 (Ekim) Dinar

Ekim 1993

9 sfr

1,000,000,000 (Ekim) Dinars = 1 (1994) Dinar

Ocak 1994

6 sfr/12

12,000,000,000 (1994) Dinars = 1 Super Dinar

MAKEDONYA (1)
MEKSKA (1)

PERU (2)

RUSYA (3)

SIRBSTAN-KARADA
(YUGOSLAVYA) (6)
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TARH
Mays 1993
Ocak 1993
Ocak 1996
1993

2 sfr
3 sfr

10,000 Dinars = 1 Yeni Dinar

tabii bilgisayar programlar›n›n yeniden
yaz›lmas›yla ilgili olan çal›flmalard›r. Bu
programlar›n test edilmeleri laz›m. Bu
programlar yaz›l›rken kurallar›n, yani
“Yeni Lira”ya geçiflle ilgili kurallar›n devlet taraf›ndan de¤iflmeyecek bir flekilde
bildirilmifl olmas› laz›m. Mesela, tam Kurufl’a yuvarlama yapman›z gerekecek.
Yuvarlama yaparken nereden afla¤›s›n›
eksilteceksiniz, nereden yukar›s›n› bir
üste tamamlayacaks›n›z? Bu noktalar›n
kesinlefltirilerek belirlenmesi laz›m; çünkü bilgisayar program›na onun formülü
yaz›lacak. Detaylardaki kararl›l›¤›n art›k
mutlaka kesinlefltirilmesi laz›m. Bu kesinlefltirilmedi¤i takdirde program› yazmak mümkün de¤il. Benzer bir husus,
mesela sigortac›l›k bölümümüz için de
geçerli.
Detaylar›n bu zamana kadar netleflmifl olmas› gerekmiyor muydu? Çok da bir zaman
kalmad›.
Büyük ölçüde netleflti. Zaman içinde
düzenlemeler yap›l›yor. Ben daha ziyade flunu söylemek istiyorum: Düzenleme yap›ld›ktan sonra art›k birisinin parlak bir fikirle üç ay sonra ortaya ç›k›p
geriye dönük bu kurallar› revize etmemesi laz›m. Kurallar neyse ona ba¤l› kalmak laz›m. Çünkü ondan sonra bu de¤iflimi yapacak zaman kalm›yor.
Siz baflka bir “yuvarlama”dan söz ettiniz
ama bu sözcükten hareketle baflka bir soru sormak istiyorum: Örne¤in simit... Bugün 400 bin Lira olan simit, 40 Yeni Kurufl’a sat›laca¤› yerde, yuvarlamayla 50
Yeni Kurufl’a sat›l›rsa -ki bu, yüzde 25’lik
fiyat art›fl› demektir- ve pek çok üründe
benzeri durum yaflan›rsa bu enflasyonist
bask› yaratmaz m›?
Hiç flüpheniz olmas›n, bu dedi¤iniz yuvarlak hesap uygulamalar›n› mutlaka yaflayaca¤›z. Fakat bu fiyat art›fl› bir seferlik bir fiyat art›fl› olacak. Halbuki enflasyon bir süreçtir. Zaman içinde süreklilik
arz eder. ‹kincisi de elbette her üründe
yüzde 25’lik fiyat art›fl› olmayacakt›r. Avrupa’da Euro’ya geçiflte fiyat art›fl etkisinin yüzde 2 ile 2.5 aras›nda oldu¤u tahmin ediliyor. Bizde belki biraz daha
yüksek olur. Tahmin edebilece¤iniz gibi
hiç kimse 50 Kurufl’a satmak varken 40
Kurufl’a satmayacak. Bir de yuvarlak rakamlar› severiz biz.

PARASINDAN SIFIR ATAN BAZI LKE UYGULAMALARI
LKE ADI (KA KEZ
SIFIR ATTII)
SUDAN (1)
L (2)
TAYVAN (1)
TUNUS (1)
UGANDA (1)
UKRAYNA (1)
URUGUAY (2)

BREZLYA (6)

BULGARSTAN (2)
N (1)
DEMOKRATK KONGO
CUMHURYET
(ZARE) (3)
ESTONYA (1)
FAS (1)

TARH

ATILAN SIFIR SAYISI/
DEM ORANI

1992
Ocak 1960

1 sfr

Eyll 1975
15 Haziran 1949

3 sfr
4 sfr/4
3 sfr
2 sfr

Aralk 1958
1987

3 sfr

YEN PARA BRM VE DEER
10 Pounds = 1 Dinar
1,000 Pesos = 1 Escudo
1,000 Escudos = 1 Peso
40,000 Taiwan Dollar = 1 Yeni Taiwan Dollar
1,000 Francs = 1 Dinar
100 Shillings = 1 Yeni Shilling

2 Eyll 1996

5 sfr

100,000 Karbovanets = 1 Hryvnia

1975

3 sfr

1,000 Pesos Oro = 1 Yeni Peso

1993

3 sfr

1,000 Yeni Pesos = 1 Peso Uruguayo

ubat 1967
Mays 1970
ubat 1986
Ocak 1989
Mart 1990
Austos 1993
1 Temmuz 1994

3 sfr
3 sfr

1,000 Cruzeiros = 1 Yeni Cruzeiro
1,000 Yeni Cruzeiros = 1 Cruzeiro

3 sfr
3 sfr
3 sfr

1,000 Cruzeiros = 1 Cruzado
1,000 Cruzados = 1 Yeni Cruzado
1 Yeni Cruzado = 1 Cruzeiro
1,000 Cruzeiros = 1 Cruzeiro Real

Ocak 1962
1 Temmuz 1999
Mart 1955
1967
1993
1998
20 Haziran 1992
Ekim 1959

3 sfr/2.75

10 (eski) Leva = 1 Yeni Lev

3 sfr

1,000 (eski) Leva = 1 Yeni Lev

4 sfr
3 sfr
6 sfr/3
5 sfr
1 sfr
2 sfr

YTL ile ilgili olarak Finansman Grubu için
haz›rl›klar› anlatt›n›z ama Topluluk’ta durum nedir?
YTL konusu gündeme gelir gelmez Topluluk olarak Yeni Türk Liras› ekibini
oluflturduk. Bütün grup flirketlerinden
arkadafllar›m›zla birlikte rutin olarak neler yap›laca¤›n› tespit ettik. Toplant›lar
yap›ld›. Prosedürler haz›rland›. Bu arada
devlette yap›lan, Merkez Bankas› taraf›ndan yap›lan geliflmeleri de takip ediyoruz. Bu çal›flma grubuna en çok katk› finansman flirketlerinden geldi. Çünkü bu

10,000 (eski) Yuan = 1 Yeni Yuan
1,000 Congolese Francs = 1 Zaire
3,000,000 Zaires = 1 Franc Congolaise
100,000 Yeni Zaires = 1 Franc Congolaise
10 Rubles = 1 Kroon
100 Franch = 1 Dirham

iflte onlar çok daha aktif do¤al olarak.
Tabii flimdi ifl yavafl yavafl art›k bizim Bilgi Grubu’muzdaki arkadafllar›m›za geçti.
Art›k programlar›n yeniden düzenlenmeye baflland›¤› zamana geldik. Ondan
sonra bu programlar›n, san›yorum Eylül
ay›nda, test aflamalar› bafllayacak. Bu anlatt›¤›m süreç nedeniyledir ki, bu saatten
sonra bir fleylerin de¤ifltirilmesi ifli hakikaten çok zorlar.
Peki bu süreç ciddi bir yat›r›m gerektiriyor
mu?
Belli bir yat›r›m gerektirecek tabii. Buradaki en önemli masraf yaz›lacak olan bilgisayar programlar›n›n masraflar›d›r. O
da önemli bir rakam tutacakt›r. Ama
bence bu ifllem pek çok zorlu¤a de¤ecek
olan bir ifllemdir. Merkez Bankas› baflkanl›¤›m zaman›nda da bunu çok yazd›m: Türkiye’de insanlar rengi birbirine
benziyor diye paralar› kar›flt›rd›klar›ndan
sürekli flikâyet ederlerdi. Fakat her bir
banknotunun rengi ayn› olan Dolar’lar›
hiç kimse kar›flt›rmazd›. Hiç kimse bir
Dolar yerine yanl›fll›kla yüz Dolar vermezdi. Ama Türk Liras›’nda bu oldu. Sebebi de, paralar›n rakamlar› o kadar büyük ki dikkat etmiyoruz. Bir de, param›z›n çok de¤erli olmad›¤›n› bildi¤imiz için
de bir dikkat düflüklü¤ü oldu¤unu kabul
etmeliyiz.

• Fazla say›daki s›f›rlar›n
yaratt›¤›, daha evvel sözü
edilen teknik ve operasyonel
sorunlar afl›labilecek.
• Vezne ifllemlerinde, ödeme
sistemlerinde, muhasebe ve
istatistik kay›tlar›nda, bilgi
ifllem programlar›nda, fiyat
etiketlemelerinde, benzin
pompalar›ndan taksimetrelere
kadar gündelik hayatta
yaflanan çeflitli sorunlar
ortadan kalkacak.

• Toplumun ulusal paraya olan
güveni yenilenecek.
• Enflasyonun tek haneye
düflürülmesi ile birlikte çok
uzun süre kupür
kompozisyonunda de¤ifliklik
yap›lmas› gerekmeyecek.
• YTL’ye geçiflte üst de¤erli iki
kupürün ç›kar›lmas›yla,
bankalar›n ifllem hacimleri
rahatlat›lacak, banknot üretim
maliyeti azalacak.
• YTL’ye geçiflte 500,000 ve
k›smen 1,000,000 TL’lik
banknotlar madeni paraya
dönüfltürülece¤inden,
dolafl›mdaki banknot kalitesi
iyilefltirilecek, banknot iflleme
sistemlerinin rand›man›
artacak.

küresel vizyon

Bu geçifl sa¤l›kl› olacak m› sizce, bir öngörünüz var m› bu konuda?
Sa¤l›kl› olacak. Çünkü iflin detay› fazla
olmakla birlikte teknik olarak çok da
komplike bir ifl de¤il. Üzerinde çal›fl›lmas› gereken detay var; ama basit detaylar.
Burada önemli husus, kararlar›n zaman›nda al›nmas› ve al›nan kararlar›n de¤ifltirilmemesi çok çok önemli. Bu hakikaten hayati bir konu. Beni en çok rahatlatan da bu iflin öncülü¤ünün Merkez Bankas› taraf›ndan yap›l›yor olmas›. Merkez
Bankas› bu konularda çok tutarl› bir kurumdur. Çok h›zl› karar almaz, karar ald›¤› zaman da çok h›zl› de¤ifltirmez. Bu
iflin vergi aya¤› var, devletle ilgili/kamusal çeflitli yönleri var, SPK’y› ilgilendiren
bölümleri var. Umar›m ki hiçbir kurulufl
ald›¤› kararlar› sonradan de¤ifltirmeye
kalkmaz.

2,750 Cruzeiros Reais = 1 Real

1 sfr

TL’den S›f›r
At›lmas›n›n
Faydalar›

• Kay›t ve ifllemlerde sadelik,
parasal tutarlar›n ifadesinde
pratik yararlar sa¤layacak.
• Enflasyonun tek haneli
düzeye düflürülmesiyle beraber
s›f›rlar›n at›lmas› sonucunda,
param›z›n itibar›n›n yükselmesi
sa¤lanacak.

Ülkü S. Osmano¤lu
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AB Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan› Cem Duna:

“Özel Sektörün
AB Yolundaki
küresel vizyon

Performans› ‹yi”
Türkiye’nin gündeminde AB var. Aral›k ay› içinde
yap›lacak olan görüflmeler Türkiye için AB rüyas›n›n
gelece¤ini belirleyecek. Türkiye’nin Kopenhag
Kriterleri’ne uyumu, AB yolundaki belki de son
aflama olan müzakerelerin bafllamas› anlam›na da
geliyor. Son geliflmeleri, konunun uzman›, 27 y›ll›k
bir diplomat ve halen AB Dan›flmanl›k Yönetim
Kurulu Baflkan› olan Cem Duna ile görüfltük

T

Temel soruyla bafllayal›m isterseniz. Aral›k’ta ne olacak?
E¤er bir yol kazas›na u¤ramazsa Türkiye Aral›k’ta tarih alacak. Asl›nda tarih
alacak yanl›fl bir deyim, çünkü Avrupa
Konseyi’nin verece¤i cevap, Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni yerine
getirip getirmedi¤inin cevab› olacak.
Hat›rlayacak olursan›z, 2002 y›l› Aral›k
ay›ndaki zirvede Türkiye ile ilgili al›nan
karar, Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirdi¤i zaman, vakit geçirilmeksizin müzakerelere bafllanaca¤›
karar›yd›. Baflka bir ifadeyle, müzakerelere bafllama karar› al›nm›fl vaziyette. fiu
anda karar dedi¤imiz fley, do¤rudan
do¤ruya Kopenhag Kriterleri’nin yerine
getirilip getirilmedi¤i. Bu olduktan sonra gerisi biraz otomotik bir süreç. MartNisan ay›nda hükümetler aras› bir konferans toplanacak. Bu konferans daha
seremoniyal bir konferans olacak ve
Türkiye’nin önüne topluluk mükteseba-
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t›n› oluflturan 31 bölüm konacak, müzakerelere bafllanacak. Ama bu, teknik
haz›rl›¤› gerektirdi¤i için y›l ortas›n› bulacak. Temmuz sonundan Aral›k ay›na
kadar geçen sürede, Türkiye bir yol ka-

zas›na u¤ramazsa, eldeki bütün veriler
bu karar›n müspet ç›kaca¤›n› gösteriyor.
Özellikle Meclis’in Eylül ay›nda aç›lmas›yla hemen TCK üzerindeki de¤ifliklik
yap›l›p ayn› zamanda az›nl›k vak›flar›na
iliflkin düzeltmeler de gerçeklefltirilebilir,
Türkiye mükemmel bir flekilde Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmifl olacak.
Dolay›s›yla bunun temel teflkil edece¤i,
AB Komisyonu taraf›ndan haz›rlanacak
olan ‹lerleme Raporu da müspet bir flekilde ç›kacak ve Konsey’e müzakerelerin bafllat›labilece¤ine dair bir iflaret verecek. Bu önemli, çünkü birçok devlet
ve hükümet baflkan› bu raporun müspet

ç›kmas›na bak›yor ki, Türkiye ile müzakerelerin bafllamas› durumunu kamuoylar›na izah edebilsinler. Ama bu haliyle
müspet ç›kaca¤›n› söylemek mümkün
görünüyor. Bizim TÜS‹AD olarak yurtd›fl›nda yapt›¤›m›z bütün temaslar bunu
gösteriyor.
Olumlu ç›kmas› durumunda, 2005 y›l›n›n
bafllamas›yla birlikte Türkiye’de neler de¤iflecek?
Olumlu ç›kmas›, Türkiye’yi geri dönülmez bir raya oturtacak. Bu müzakereler,
baflar› sa¤lans›n diye yap›lacak olan müzakereler. Yoksa baflar›s›zl›k için müza-
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kere yap›lmaz. Çünkü baflar›s›zl›k
AB’ye son derece yüksek bir maliyet
getirir. ‹lk kez bir müzakere baflar›s›zl›kla sonuçlanm›fl olacak. Dolay›s›yla, bir
sonuca, bir baflar›ya, bir temenniye yönelik müzakereler olacak. Bu ne kadar
sürer bilinmez. Bunlar çetin müzakereler olur; kolay müzakereler de¤ildir,
çok ciddi teknik haz›rl›k gerektiren müzakerelerdir. Önümüzdeki dönemde bu
süreç bafllat›l›r ve Türkiye yeflil ›fl›k al›rsa; müzakerelere haz›rlanmas› önem
kazan›yor. Bu müzakereler, kabul etmemiz gerekir ki, bu yeflil ›fl›¤› alana
kadar geçirdi¤imiz dönemden daha
sanc›l› geçecek. Çünkü bu müzakerelerin konusu hayati ç›karlar, gündelik konular, sektör konular› olacak. Çok acil
ç›karlar bu müzakerelerin konusunu
oluflturacak. Bu yüzden müzakereler
zor geçecek. Türkiye’nin iyi haz›rlanmas› gerekiyor. Teknik düzeyde iyi haz›lanmas› gerekiyor. Çünkü günümüzün
AB konular›yla dünün AB konular› farkl› konulard›r. Yüksek teknolojiye geçifl,
di¤er üretime iliflkin Türkiye’yi meflgul
eden konular›n güncellefltirilmesi gerekecek ki, bu teknik mevzuata uyum sa¤lanabilsin. Bu sadece hükümetin yapaca¤› bir fley de¤il. Özel sektörün de üzerine önemli görevler düflüyor. Hele hele
Koç Holding gibi büyük bir grubun
üzerine düflen görevler büyük önem tafl›yor.
Bu müzakere süreci söyledi¤iniz gibi ifl
dünyas›n› da oldukça etkileyecek. Pekiyi, müzakere döneminde ifl dünyas›nda
neler de¤iflecek?
‹fl dünyas› bugüne kadar bu yeflil ›fl›¤›
almaya odakland›. Çünkü bu yeflil ›fl›¤›n
al›nmas›n›n ifl dünyas› için bir önemi
var. Önümüzdeki dönemde de çok belirgin hale gelecek bu önem. ‹fl dünyas›n›n içinde çal›flt›¤› ekonomik koflullar
öngörülebilir bir ortam yaratabilir. ‹fl
dünyas›n›n özlemini duydu¤u fley, ifl
kararlar›n› alabilmek için bu öngörülebilir ortama kavuflmakt› zaten. Geçti¤imiz y›llardaki Türk ekonomisinin inifl
ç›k›fllar›n› düflünürseniz, en önemli eksiki ekonominin belirsizli¤iydi. Birden
bire öngörülebilir ve ne oldu¤unu bildi¤iniz bir ortama kavuflacaks›n›z ve burada karar alabileceksiniz. Bunlar iyi haberler. Kötü haberler ise; çok iyi haz›r-
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lanman›z gerekiyor bu dönemde. Her
sektörün, her faaliyet gösteren birimin
kendi konusunu sadece Türkiye’deki iç
pazar boyutunda de¤il, bundan sonra
AB’nin içinde çal›flan bir sektör olarak
alg›lay›p buna göre teknik haz›rl›¤›n›
yapmas› laz›m. Bu yapt›¤› teknik haz›rl›k da ilgili merciler nezdinde kendi ç›karlar›n›n en uygun flekilde savunulmas›n› sa¤lamaya yönelik olmal›. Türkiye’nin bu konuda bir avantaj› var. Zaten
yaklafl›k sekiz y›ld›r Gümrük Birli¤i
içinde AB ile birlikte. Özellikle imalat
sektöründekiler oyunun kurallar›n› az
çok biliyor. Buna göre de zaten bir
uyum sa¤lam›fl vaziyette. Dolay›s›yla,
zannederim orada belli bir birikimle hareket edecek.
Dedi¤iniz gibi özel sektör bir yeflil ›fl›k almaya odakland›. Ama bugüne kadar geçen de bir süreç var. Bu süreçte, özel
sektörün performans›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Sizce AB ile ilgili üzerine düflen görevi yapt› m›?
Özel sektörün performans›n›n geçti¤imiz dönemde oldukça iyi oldu¤unu düflünüyorum. Esas›nda Türkiye’nin Gümrük Birli¤i’ne girdi¤i zaman, yapt›¤› fley,
AB’nin ekonomik müktesebat›n›n üstlenilmesi oldu. Bu müzakereyi yapt›, kendini bu koflullara haz›rlad› ve sekiz senelik de bir tecrübeye sahip. En az›ndan Koç Holding’e bak›n. Koç Holding’in Gümrük Birli¤i öncesi yap›s›yla,
Gümrük Birli¤i’nden sonraki yap›s› oldukça farkl›. Nedir temel fark? Türkiye’deki ekonomik birimler son derece
ak›lc› bir yap›ya kavuflmufl durumda.
Çünkü ak›lc› yap›yla çal›flmazsa rekabet
edemiyor. Rekabet edemezse de yapt›¤› yat›r›mlar bofla gidiyor. Bu tecrübeye
sahip olan bir özel sektörden bahsediyoruz. Gümrük Birli¤i’nin en büyük
faydas› da Türkiye’nin küresel ekonomiye aç›l›flta çok ciddi bir s›nav› baflar›yla vermesinin ortam›n› haz›rlam›fl olmas›.
Bu dönemde ciddi s›k›nt›l› ve sanc›l› bir
süreç yaflayaca¤›m›z› söylediniz. Sektörler baz›nda bakarsak, bu s›k›nt›y› daha
çok hissedecek sektörler var m›?
Bunu söylemek zor. Çünkü ekonomi
deneysel bir bilim de¤il. Bunun tipik
örne¤i Gümrük Birli¤i öncesi otomotiv
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Türkiye’deki ekonomik birimler son derece ak›lc›
bir yap›ya kavuflmufl durumda. Çünkü ak›lc› yap›yla
çal›flmazsa rekabet edemiyor. Rekabet edemezse de
yapt›¤› yat›r›mlar bofla gidiyor. Bu tecrübeye sahip
olan bir özel sektörden bahsediyoruz. Gümrük
Birli¤i’nin en büyük faydas› da Türkiye’nin
küresel ekonomiye aç›l›flta çok ciddi bir s›nav›
baflar›yla vermesinin ortam›n› haz›rlam›fl olmas›

sektörüyle tekstil sektörünün karfl›laflt›rmal› durumlar›yd›. Zannedildi ki, Gümrük Birli¤i sonucunda tekstil sektörü harikalar yaratacak, otomotiv sektörü de
ciddi sorunlarla karfl›laflacak. Bunun
tam tersi oldu. Otomotiv sektörü ald›
götürdü, yepyeni koflullara uyum sa¤lad›. Tekstil sektörü kötüleflmedi belki
ama oldu¤u gibi devam etti.
Pekiyi, k›sa bir süre önce ‹stanbul’da NATO Zirvesi yap›ld›. NATO Zirvesi’nde de
Türkiye’yi en çok ilgilendiren k›s›m AB ile
iliflkilerdi. NATO Zirvesi’nden sonra “AB

kap›s› aç›ld›” yorumlar› yap›ld›; siz kat›l›yor musunuz bu yorumlara?
NATO Zirvesi s›n derece baflar›l› bir zirve olarak tertiplendi. Gerçekten de Türkiye mesajlar›n› en üst düzeyde, en
kapsaml› ve en etkileyici biçimde vermeyi baflard›. Ama NATO Zirvesi sayesinde AB’nin bütün kap›lar› aç›ld› demek de abart›l› bir ifade. Zirve sadece
Türkiye’nin varm›fl oldu¤u noktan›n tescili anlam›na gelir. Yoksa NATO Zirvesi
ile AB’nin y›l sonunda alaca¤› karar aras›nda hiçbir ba¤lant› yok. Bu bizim kendimize yak›flt›rd›¤›m›z bir sonuçtu. Ama

2007 y›l›nda 26. ve 27. üyeler olan Romanya ve Bulgaristan Toplulu¤a dahil
olacak. Türkiye’yi bu ülkelerle gerek özel
sektör, gerekse yasal düzenlemeler aç›s›ndan karfl›laflt›rmak mümkün mü?
Bu pek do¤ru olmaz, çünkü çok
farkl› örneklerden söz ediyoruz.
Öncelikle boyutlar› son derece
küçük olan ülkelerden bahsediyoruz. Türkiye ile karfl›laflt›r›lamayacak kadar ufak ülkeler.
‹kincisi, her iki ülkeye, özellikle Romanya’ya ekonomik olarak bakt›¤›n›z zaman Türkiye’nin gerisinde olan ülkeler.
Türkiye’nin birikimine, özel sektör oluflumuna sahip olmayan ülkelerden bahsediyoruz. Bunlar zaten
AB’ye rakip ekonomiler olarak girmeyecek, olsa olsa tamamlay›c› ekonomiler olarak girecekler. AB’de yarataca¤›
sorunlar, getirece¤i faydalar aç›s›ndan
Türkiye ile karfl›laflt›r›labilecek ülkeler
de¤iller. Türkiye çok daha sofistike
olan bir ekonomiye sahip; büyük ülkeler düzeyinde AB’ye girifli rakip ekonomi olarak görülecek. Dolay›s›yla ikisinin karfl›laflt›r›lmas›n›n uygun olaca¤›n›
düflünmüyorum.

Bu müzakereler, baflar›
sa¤lans›n diye yap›lacak
olan müzakereler.
Yoksa baflar›s›zl›k için
müzakere yap›lmaz.
Çünkü baflar›s›zl›k AB’ye
son derece yüksek bir
maliyet getirir. ‹lk kez
bir müzakere baflar›s›zl›kla
sonuçlanm›fl olacak.
Dolay›s›yla, bir sonuca,
bir baflar›ya, bir temenniye
yönelik müzakereler
olacak. Bu ne kadar
sürer bilinmez. Bunlar

çetin müzakereler
olur; bunlar kolay
müzakereler de¤ildir, çok
ciddi teknik haz›rl›k
gerektiren müzakerelerdir

Son dönemde AB’ye giren üyelere bakt›¤›m›zda sizin de belirtti¤iniz gibi küçük
ekonomileri olan ülkeler. Türkiye’nin görüflmelere kadar olan sürecinin çetinli¤i
de san›r›m Türkiye’nin bu büyüklü¤ünden
kaynakl›yor, de¤il mi?
Büyük ölçüde. Örne¤in özellikle Polonya’dan baz› sonuçlar ç›karmak müm-

kün. Polonya ilginç bir örnek. Zannediyorum bu düflünceden hareketle, Polonya ile tam üyelik müzakerelerini sürdürmüfl olan AB ekibinin, flimdi Türkiye ile müzakereleri sürdürecek ekip haline gelmek üzere kayd›r›ld›¤›n› duyuyoruz. Do¤rudur, de¤ildir, bilemiyorum
ama, bu da zaten söyledi¤im hususu
destekliyor. Türkiye çok farkl› boyutlarda müzakereyi sürdürecek, daha çetin
geçecek.
Polonya ile benzerlikler var. Polonya bu
süreçte ne gibi sorunlar yaflad›?
Polonya; tekstil, tar›m ve bankac›l›k konular›nda ciddi sorunlar yaflad›. Bunlar
benzer sorunlar. Tekstil de¤ilse bile
özellikle tar›mda Türkiye’nin çetin bir
müzakere dönemine girece¤ini söylemek bir abart› olmayacakt›r.
Pekiyi, önümüzdeki döneme bir projeksiyon yaparsak flimdiden bafllanmas› gereken hazr›l›klar var m›?
Yap›lmas› gereken haz›rl›klar var ve
bunlar›n birkaç boyutta yap›lmas› gerekiyor. Bire bir birimler boyutunda yap›lmas› gereken haz›rl›klar var. Kendi sektörleri hakk›nda ve bu sektörlerin AB
içindeki fonksiyonlar› ve yasal düzenlemeleri konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. ‹kinci etapta, kendi pozisyonlar›n›n tespit edilmesi gerekiyor. Üçüncü
etapta da bunlar›n hükümetle ele al›n›p Türkiye’nin müzakere pozisyonuna bir flekilde dahil edilmesi gerekiyor. Bu bire bir iflletmeler boyutunda olabilir, iflletmelerin meslek kurulufllar› boyutunda olabilir,
iflletmelerin TÜS‹AD iliflkileri do¤rultusunda olabilir, yani çeflitli boyutlarda olabilir.
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söyledi¤im gibi NATO Zirvesi kendi
içinde çok baflar›l› oldu. Türkiye de zirve sayesinde gayet önemli mesajlar›n›
verme olana¤›na sahip oldu.
Son y›llarda geçti¤imiz sürece bakt›¤›m›zda Türkiye’nin mevcut sürece gelirken
en çok zorland›¤› alanlar sizce ne oldu?
Daha çok siyasi konular oldu ve bugüne kadar kemikleflmesini kabul etti¤imiz sorunlar›n çözülmesinde baz› sorunlarla karfl›laflt› Türkiye. Bu da siyasi
realizme geçifl süresinde oldu. Örne¤in,
K›br›s sorununun çözüme girmesi veya
K›br›s’› çözmek iradesinin söylemde de¤il, fiiliyatta ortaya ç›kmas› kolay bir süreç de¤il. Bunu da siyasi iktidar gayet
baflar›l› bir biçimde yapt›. Kopenhag
Kriterleri’nin di¤er yönlerinin hayata geçirilmesi hiç kolay fleyler de¤ildi. Düflünün ki, Türkiye kendi demokrasi ve insan haklar› anlay›fl›nda yepyeni bir sayfa açt›. Dolay›s›yla bunlar esas sorunlar› oluflturdu. Ekonomik konulardaki sorunlar ise, zaten IMF program› sayesinde belirli bir ç›paya ba¤lanm›fl oldu¤u
için daha kolay ele al›nd›.

‹stemedi¤imiz bir fley ama, diyelim Aral›k
sonunda olumsuz bir tablo ç›kt› karfl›m›za. Bu durumda ne olacak; AB kap›s› tamamen kapanacak m›?
Uluslararas› iliflkilerde hiçbir konu tamamen kapanmaz. Her zaman yeniden
düzenlemeye tabi tutulur ve bu da taraflar›n ç›karlar› üzerine kurulu bir
kombinasyon olur her zaman. Fakat
böyle bir konuyu düflünmek dahi istemiyorum. Çünkü Türkiye’nin B, C, D
planlar›ndan bahsetmesinin de do¤ru
olaca¤›n› düflünmüyorum.
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Türkiye, Globalleflen
Dünyada Ortak Bir

Kesiflim Noktas›
küresel vizyon

Geçti¤imiz günlerde Otoyol fabrikas›na bir ziyarette bulunan Iveco Ürün ve ‹fl
Stratejileri ile Uluslararas› Operasyonlar Baflkan Yard›mc›s› Jean Brunol, Türkiye’nin,
pazarlama aç›s›ndan sadece Do¤u Avrupa ve eski Do¤u Bloku ülkeleri de¤il,
Ortado¤u ve Afrika’ya kadar genifl bir co¤rafyaya ulaflmada bir platform görevi
görebilece¤ini söyledi
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Türkiye’deki otomotiv sektörünün bugünkü durumuyla ve gelece¤iyle ilgili düflünceleriniz neler?
Öncelikle flunu söylemeliyim ki bu y›l
Türkiye’de ciddi bir iyileflme görmek
mümkün. Bu iyileflme ve geliflmeyi otomotiv sektöründe de görebiliyoruz. Hafif ve orta ticari araçlar segmentine bakt›¤›m›zdaysa bu geliflim kendini daha da
iyi belli ediyor. Türkiye bu alanda, dünyan›n önemli ülkelerinden biri olma yolunda.
2001 ve 2002 gibi gerçekten çok zor iki
y›l geride kald›. Yaflanan krizlerin ard›ndan bugün son derece olumlu bir tabloyla karfl› karfl›yay›z. Uzun vadeye bakacak olursak, Türkiye pazar›n›n son
derece güvenli olaca¤›n› tahmin etmek
için kimi temel sebeplerimiz var. Son
10-12 y›l› göz önüne ald›¤›m›zda, Türkiye’nin önemli kavflaklar› geride b›rakt›¤›n› görüyoruz. Sadece endüstriyel de¤il, finansal durumlar da bu kavflaklarda
belirleyici oldu. Kimi ekonomik krizler
yafland›. Bu krizler son derece güçlü
krizlerdi. Bugünkü duruma bakt›¤›m›zdaysa gelecekle ilgili olarak son derece
iyimser oldu¤umu söyleyebilirim. Elbette krizler yaflanacakt›r. Ancak bugün
Türkiye endüstriyel yap›s›n› son derece
güçlendirmifltir. Bunda elbette yabanc›
yat›r›mc›lar›n da pay› vard›r. Ancak Tür-

meyle paralel bir durum. Genel olarak
bakt›¤›m›zda 2004 ticari araçlar alan›nda
son derece iyi bir y›l olarak gözüküyor.
Bu y›l ortaya ç›kan olumlu tablonun
yans›malar›n› ilerleyen dönemde de görece¤imizi umuyorum.
Sizce Türkiye’deki otomotiv sektörünün
Avrupa’daki yeri nedir?
Türkiye’nin Avrupa’daki rolü bence son
derece büyük. Zira Türkiye ile Avrupa
aras›ndaki uygulamalara ve kurallara
yönelik önemli iflbirlikleri hayata geçiriliyor. Bu kurallar birbirine parallelik
gösterdi¤i sürece aradaki iflbirli¤inde de
önemli art›fllar olaca¤›na inan›yorum.

kiye, yabanc› yat›r›mc›lar ve uzun vadeli yat›r›mc›lar için güven veren bir ülke
konumuna gelmeye bafllam›flt›r. Bu iflin
bir yan›. Di¤er yandansa Türkiye, Avrupa’daki konumunu gittikçe güçlendirmektedir. Bu elbette ekonomideki gelifl-

Iveco olarak Otoyol’a sa¤lad›¤›n›z desteklerden bahseder misiniz?
Biz Türkiye’yi ve Otoyol’u çok önemli
bir orta¤›m›z olarak görüyor ve Otoyol’un büyümesi için oluflturulan stratejilere destek veriyoruz. Ayn› zamanda
hem Türkiye’nin hem de Otoyol’un tan›t›m›na katk›da bulunmay› hedefliyoruz.
Bugüne dek yapt›¤›m›z çal›flmalar ve iflbirlikleri de bu anlay›fl›m›z›n bir parças›.
Bu birliktelik önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.
Koç Toplulu¤u Türkiye’nin en büyük kurulufllar›ndan birisi. Bu toplulukta yer alan

Sadece Fiat de¤il, di¤er önemli markalar
da Türkiye’de üretim gerçeklefltiriyor.
Türkiye’de üretim yap›lmas›n›n avantaj›
nedir?
Genellikle bu sorunun cevab› düflük
maaliyetler olur. Bu durum yat›r›mc›lar

aç›s›ndan Türkiye’nin en önemli özellikleri aras›nda yer al›yor. Öte yandan ben
Türkiye’deki çal›flanlar›n bilgi seviyesinin ve uzmanl›klar›n›n ve Türk kültürünün yüksek kalitesinin de avantaj yaratt›¤› kan›s›nday›m. Ayr›ca, Türkiye çok
önemli bölgesel ayr›cal›klara sahip.
Bu sayd›¤›m avantajlar›n düflük maliyetle üretim yapmaktan daha ön planda oldu¤unu düflünüyorum. Dün Otoyol’u ziyaret ettik ve bu ziyaret s›ras›nda Otoyol’un sahip oldu¤u teknolojik imkân ve
olanaklar› gördük. Bunlar bizim ve di¤er
yöneticilerin bugüne dek gördü¤ümüz
en yüksek teknolojiler aras›nda. Otoyol
Fabrikas›’n› göz önünde bulundurursak,
Bat› Avrupa’da bu kalitede ve
verimlilikte çok fazla üretim tesisi yok.
Otoyol hakk›nda baflka
planlar›n›z var m›?
Burada çal›flan insanlar yüksek bilgi birikimine ve donan›m›na
sahip. Onun için di¤er
markalardan farkl› olarak
Otoyol’un sadece üretim bölgesi olarak
de¤il, ayr›ca araflt›rma-gelifltirme çal›flmalar›n›n yürütülebilece¤i bir merkez
olarak alg›lanabilece¤i düflüncesindeyim. Türkiye’de bunu gerçeklefltiren uzmanlar var ve iflletmenin gelifltirilmesi
gerekiyor. Var olan özel uzmanlar ve
otomotiv endüstrisindeki teknoloji sayesinde Türkiye sadece üretim merkezi
olarak de¤il, araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› bir yer olarak tan›nabilir.

Türkiye bugün geliflmekte olan pazarlar›n
tam ortas›nda yer al›yor. Bu durumun Türkiye aç›s›ndan sundu¤u avantajlar neler?
Bu jeopolitik konum büyük bir avantaj.
Türkiye sadece Asya ve Avrupa ile
Do¤u Avrupa ve Bat› Avrupa
aras›nda önemli bir geçifl noktas› de¤il. Ayn› zamanda
Avustralya’ya kadar uzanan
genifl bir co¤rafyaya hitap
edebilece¤iniz çok önemli
bir merkez. Ülkeniz di¤er
yandan Avrupa ve Ortado¤u
aras›nda da önemli bir geçifl noktas›. Türkiye, bir baflka deyiflle globalleflen bir dünyada ortak bir kesiflim merkezi. Bu durum Otoyol ve di¤er Türk
flirketleri aç›s›ndan hem hammadde temini hem de pazar bulma aç›s›ndan
önemli avantajlar yarat›yor.

küresel vizyon

Ford Otosan ve Tofafl fabrikalar›, Fiat ve
Ford taraf›ndan üretim merkezleri olarak
kullan›l›yor. Sizin Iveco olarak Otoyol için
böyle bir plan›n›z var m›?
Ticari araçlar yönünden konuya bakarsak ve de¤erlendirmemizi bu yönde yaparsak, otomotiv sektörü ile benzer
noktalar›m›z›n oldu¤u gibi pek çok farkl›l›¤›m›z›n da oldu¤u ortaya ç›kar. Biz
öncelikle Otoyol’un Türk pazarlar›nda
lider bir pozisyona gelmesini hedefliyor
ve bunun için gerekli olan sat›fl ve yönetim stratejilerini oluflturmas›na destek
veriyoruz. Uzun vadede elbette farkl›
stratejilere uygun bir biçimde farkl› projeler hayata geçirilebilir ama flu andaki
amac›m›z biraz önce de belirtti¤im gibi
ticari araç pazar›nda lider duruma gelmek ve burada kal›c› olmak. Türkiye’yle
ilgili ileriye dönük de¤erlendirmeler ve
planlar yapmaktay›z. Otoyol’a sadece
bölgesel de¤il, global yetki ve sorumluluk vermek istiyoruz. Türkiye'de binek
otomotiv sektörü Bat› Avrupa kalitesini
yakalad› ve bunu büyük ölçüde geliflmifl
tedarikçi altyap›s›na borçlu. Ticari araçlarda da Türkiye büyük bir portansiyele
sahip ve dünya pazar›na cevap verebilecek kapasitede. Bu noktada Koç Grubu'yla 15 y›ld›r var olan iflbirli¤imizi sadece mevcut alanlarda de¤il, yeni alanlarda da gelifltirmek istiyoruz.

Koç Toplulu¤u’yla çal›fl›yorsunuz. Koç
Toplulu¤u hakk›ndaki kiflisel fikirleriniz
nelerdir?
Koç Toplulu¤u sahip oldu¤umuz en büyük ve en önemli stratejik ortaklardan
birisi. Böyle bir ticari orta¤›m›z oldu¤u
için gurur duyuyoruz. Hem çal›flanlar
hem de çal›flma prensipleri aç›s›ndan
mükemmel bir kurulufl. Bu nedenle ortakl›¤›m›z› gelifltirmek ve
her geçen gün güçlendirmek
hedefindeyiz.
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Statoil ASA IGAS Yönetim Kurulu Üyesi Per Lindberg:

“Koç Holding’le
Birlikte Piyasan›n
Liderli¤ini Hedefliyoruz”
küresel vizyon

Türkiye do¤algaz pazar›na iddial› bir oyuncu olarak giren Koç Statoil, iki güçlü
ve deneyimli ortaktan olufluyor. Petrol sektöründe dünyan›n önde gelen
firmalar›ndan Statoil ile Koç Holding iflbirli¤inin ürünü olan Koç Statoil ortakl›¤›
inanç ve güven temeli üzerine kurulu

B

Bay Lindberg sizi tan›yabilir miyiz?
‹sveç as›ll› Norveç vatandafl›y›m. Statoil
flirketinde 29 y›ld›r çal›fl›yorum. Yüksek
ö¤renimimi hidrojeoloji dal›nda yapt›m.
Kariyerimin ilk y›llar›nda kaynak sular›
bulmak için Afrika’da kuyular aç›yordum.
Statoil’de çal›flmaya bafllad›m ve onlar beni “petrol mühendisine” çevirdiler. Statoil’deki ilk y›llar›m, petrolün ç›kar›lmas› ve
üretilmesi üzerineydi. Son 15 y›ld›r da do¤algaz üzerine çal›fl›yorum.
Bize Statoil’i tan›t›r m›s›n›z?
Statoil, entegre edilmifl petrol ve gaz tedarikçi flirketi olarak 1982 y›l›nda kuruldu. 28 ülkede yaklafl›k 19 bin çal›flan ile
temsil ediliyoruz. Avrupa pazar›nda do¤algaz tedarik eden büyük flirketlerden
biri ve bunun yan›nda Statoil, dünyan›n
en büyük ham petrol satan flirketidir.
Türkiye’nin do¤algaz sektörünü “pazar”
çerçevesinde de¤erlendirir misiniz?
Bizim için çok önemli ve ilginç bir sektör. ‹lginç olmas›n› iki flekilde aç›klamak
isterim. Birincisi çok çekici bir pazar;
ikinci olarak tüm çekicili¤inin yan› s›ra
meydan okuyan bir pazar. Bizim için neden önemli oldu¤unu aç›klamak isterim;
çünkü Statoil’in Azerbaycan’da çok büyük yat›r›mlar› bulunuyor. Azerbay-
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can’dan bafllayan do¤algaz boru hatt›
Türkiye’den geçiyor. Bizim için 3.2 milyar Dolar’l›k bir yat›r›m ve elbette yat›r›mlar›m›z›n gelece¤i Türkiye’nin do¤algaz pazar› üzerine kurulu. Dolay›s›yla
üretim altyap›s› ve boru hatt›n›n baflar›s›
Türk do¤algaz pazar›n›n gelece¤i ile yak›ndan ilgilidir. Anahtar pazar olarak de¤erlendiriyorum. Ama Statoil Türk do¤algaz sektöründe yaln›z de¤il, Koç Holding ile birlikteyiz. Koç Holding bizim

için çok önemli ve Türk pazar›n›n bir
parças› olarak ifl f›rsatlar›n›n oldukça fark›nda. Koç Statoil, fiah Deniz Boru Hatt›
Projesi ile Türk do¤algaz sektörünün
önemli oyuncular›ndan biri olacak.
Bahsetti¤iniz yat›r›mlar ve çal›flmalar oldukça büyük ve önem arz ediyor. Statoil,
bu projede Koç Holding ile birlikte çal›fl›yor. Koç ile Statoil aras›ndaki stratejik iflbirli¤i hakk›ndaki de¤erlendirmeniz nedir?
Aram›zdaki iflbirli¤i tek tarafl› bir seçim
de¤il, öncelikle bunu ifade etmek isterim; müflterek olarak verilen bir karar
olarak de¤erlendiriyorum. Koç Holding
bizimle ilgilendi ve biz de Türkiye’deki
yat›r›mlar›m›zdan önce Koç’u bulduk.
Koç, Aygaz ile Türkiye’nin en büyük
LPG tedarikçisi. Türk enerji sektörüne
olan ilgimiz artt›kça, güvenilir bir Türk
orta¤a ihtiyac›m›z oldu¤u ortaya ç›kt› ve
sektöre ayn› pencereden bakt›¤›m›z›
gördük. Koç Statoil inanca ve güvene
dayal› bir iflbirli¤idir.
Genel çerçevede Türk ekonomisini nas›l
görüyorsunuz?
2001 y›l›nda birkaç ay Türkiye’de bulundum. Türkiye’nin ekonomisi hakk›nda
iki ayr› görüfl aç›s›na sahip oldum. Söyleyebilece¤im ilk tespit Türk ekonomisi-

Konuflman›z›n bafl›nda daha önceki y›llarda Türkiye’de bulundu¤unuzdan bahsetmifltiniz. Türkiye’deki deneyimleriniz nas›ld›?
Hayat›m›n en güzel günleri aras›ndad›r.
‹stanbul’un büyük hayran›y›m. Tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum, ülke
olarak tam yaflan›lacak yer diyebilirim.
K›yaslama yapabilirim çünkü yedi ülkede yaflama imkân› buldum ve Türkiye
birinci s›rada benim için.

nin çok dayan›kl› ve güçlü oldu¤udur.
2001 y›l›nda ciddi dönemler atlat›yordu
ve o zamanlar›n ekonomi bakanl›¤›n›
yürüten Kemal Dervifl bir dizi reformlarla çok iyi bir ifl ç›kard›. Yeni bir perspektife sahip olan Türk ekonomisi, yeni yönetimlerle günümüze kadar ayn› baflar›y›
ve çizgiyi sürdürdü. Ben kiflisel olarak
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile görüflmelere bafllamas›n› görmek istiyorum. ‹nan›yorum ki Türk ekonomisinin netli¤i ve
güvenilirli¤i geliflmeye devam edecek.
Avrupa Birli¤i’ne girilse de girilmese de
sonucu de¤ifltirmeyecek.

Hedef pazarlar›n›zdan bahsedersek, Koç
Statoil iflbirli¤i çerçevesinde Türkiye d›fl›nda hedef pazar›n›z var m›?
Azerbaycan ile Türkiye aras›nda yer alan
tedarikçi olarak öncelikli iflimiz çal›flmalar›m›z›n paralelinde ürünümüzün de¤erini korumak. ‹kinci olarak yeni pazarlar
için hizmetimizin kalitesini daha da yükseltmek. Hedef pazar aç›s›ndan Azerbaycan’› potansiyel olarak görebiliriz. Ama

öncelikli hedefimiz Koç ile birlikte iflbirli¤ine girdi¤imiz Türk pazar›d›r. Çal›flmalar›m›z›n baflar›s› hedeflerimizi yönlendirecek.
Koç Statoil’in ald›¤› “Toptan Sat›fl Lisans›”
ve “‹letim Lisans›” hakk›nda bizi bilgilendirir misiniz?
Sizin de bahsetti¤iniz gibi bu iki lisans
Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu taraf›ndan verilmektedir. Koç Statoil, iletimini yapt›¤› do¤algaz›n toptan sat›fl›n› yapabilecek. Bu lisanslar hem do¤algaz› tafl›ma hem de tafl›d›¤›n›z gaz›n sat›fl›n› yapma imkân› vermektedir.

küresel vizyon

Koç Statoil’in gelecek projeleri nelerdir?
fiimdilik LPG pazar›ndaki planlar›m›z›
uyguluyoruz. Devletin uygulad›¤› kanunlar›n rehberli¤inde iflimizi büyütmeyi
ve gelifltirmeyi düflünüyoruz. Koç Holding ile olan iflbirli¤imizin devam etmesi
ve güçlenerek gelece¤e tafl›nmas› hedeflerimiz aras›nda yer al›yor. Türkiye do¤algaz piyasas›n›n lider flirketi olmay›
hedefliyoruz.

Koç Holding’i nas›l görüyorsunuz?
Güvenilir ve yap›c› bir flirket olarak görüyorum. Ortakl›¤›m›zdan dolay› kendimizi flansl› sayabiliriz. Baflar› için hem
Koç hem Statoil birlikte çal›fl›yor. ‹flbirli¤imizden önce uzun zaman proje üzerinde çal›flt›k. Ama ifl f›rsat› daha netleflince Koç Holding’den çok etkilendim.
Özellikle insan kaynaklar›n›n mobilize
olufl flekli ve kalifiye yönetim kapasitesi
ilk akl›ma gelenler. Projemiz, çok kar›fl›k
bir süreçti ve tüm yap›lan haz›rl›k çal›flmalar›n›n inan›lmaz bir h›zla operasyona
adapte olmas› memnunluk vericiydi.
‹lk kargo sipariflimizi zaman›nda müflterimize teslim ettik. Bu baflar›da katk›s›
olan Koç Statoil Genel Müdürü Cüneyt
Yürür’ün ve ekibinin profesyonel çal›flma disiplinine ve tüm parçalar› bir araya
getirmelerine hayran kald›m. Koç Holding’i bir ortak olarak yan›m›zda görmekten çok mutluyum.
Beril Sönmez

Koç Statoil Gaz Sat›fl›na Bafllad›
Koç Toplulu¤u ile petrol ve do¤al gaz sektörünün uluslararas› alandaki en önemli flirketlerinden biri olan
Norveç’li Statoil’in ortakl›¤› olan Koç Statoil Gaz, Türkiye do¤al gaz piyasas›ndaki faaliyetlerine, 1 Temmuz
2004 tarihi itibariyle, s›v›laflt›r›lm›fl do¤al gaz sat›fl› (LNG) ile bafllad›
Koç Statoil Gaz, s›v›laflt›r›lm›fl do¤al gaz

Normlar› baz al›narak oluflturulan flirket

(LNG) da¤›t›m›na bafllad›. Özel teknoloji
ile üretilen ve uluslararas› standartlar-

standartlar› do¤rultusunda, her müflteri tesisi; güvenli çal›flma koflullar›n› sa¤-

daki kriyojenik depolama tank› ve buharlaflt›r›c›lardan oluflan LNG Gaz Besleme
Sistemi ve yine ayn› flekilde özel donan›ml› kriyojenik LNG treylerleri ile Koç

lamaya ve acil durumlar› önlemeye yönelik son teknik emniyet sistemleri ve sertifikal› ekipmanlar ile donat›lmakta ve
sorunsuz iflletme koflullar› sa¤layabil-

Statoil Gaz, tüm tüketicilere maliyet gö-

mek amac›yla, müflterilere kurulan her

zetmeksizin maksimum güvenlik kapsam›nda bir sat›fl hizmeti sunmay› hedefliyor. Amerikan NFPA ve Avrupa EN

Koç Statoil Gaz LNG Gaz Besleme Sistemi’nde yedek buharlaflt›r›c›lar da bulunduruluyor.
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Almanya’daki Fabrika

Türkiye’ye Nas›l Tafl›nd›?
küresel vizyon

%83 pazar pay› ve y›lda 250 bin adet termosifon üretim kapasitesiyle, alan›nda
Türkiye’nin lider kuruluflu olan DemirDöküm, Almanya’daki Bloomberg Su Is›t›c› ve
Boyler tesislerini Türkiye’ye tafl›yarak dünyada ilk kez flat (düz) termosifonlar üretmeye
bafllad›. Genel Müdür Melih Bat›l› ile tafl›nma ifllemi ve 2004 hedefleri üzerine görüfltük

A

Almanya’daki su ›s›t›c› ve boyler tesislerini Türkiye’ye tafl›d›n›z. Tesisler hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Arçelik taraf›ndan Almanya’da sat›n
al›nan su ›s›t›c›lar› ve boyler tesislerinde
üretilen ürünler Almanya ve Avusturya
pazarlar›nda önemli bir pazar pay›na
sahip. Tafl›nma öncesi Ahlen’de 9500 m2
kapal› alan üzerine kurulu olan tesiste
dört ürün grubunda, 53 ana modelde 432 tip ürün üretilmekteydi.
Ürün gam› içinde önemli bir yer
tutan ›s› pompal› boyler, Almanya
pazar›n›n %60’›na hitap ediyor.
Buradaki su ›s›t›c›lar› ve boyler
fabrikas›n› Almanya’dan DemirDöküm tesislerimize tafl›d›k.
Tafl›nma ifllemi ne kadar sürede
gerçekleflti? Neler, nereye tafl›nd›?
Tesisin, Holding bünyesinde teknolojisi en uygun flirket olan DemirDöküm’e tafl›nmas› karar› 22
Ocak 2004’te al›nd›. DemirDöküm ekibi 4 gün içinde Ahlen’deki fabrikan›n sökümüne bafllad›
ve ilk t›r 4 fiubat’ta yola ç›kar›ld›.
Tafl›nma ifllemi on haftal›k bir süreçte gerçekleflti. Tüm makine ve
teçhizat, 39 t›r ve 4 low-bed (genifl ve özel tafl›ma araçlar›) ile Bozüyük Tesisleri’ne nakledildi.
Üretim sürecinin genifllemesi nedeni ile ortaya ç›kan kapal› alan
ihtiyac› için, Bozüyük tesislerinde
ek 2800 m2 kapal› alan yat›r›m›
yap›ld›. Bizim zaten y›lda 250 bin
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adet üretim kapasitesi olan bir termosifon fabrikam›z var. Tesisi bu termosifon
fabrikam›za entegre ettik. Burada üretti¤imiz termosifonlar 50, 65, 80 ve 120 litrelik kapasitelerde ama yeni gelen ürünlerle ürün gam›m›z zenginleflerek 200
litreden 500 litreye kadar ulaflt›. Tesislerimizin kapasitesi de 375 bin adede yükseldi.

Bu tafl›nma sürecinde karfl›laflt›¤›n›z zorluklar oldu mu? Zorluklar›n üstesinden nas›l geldiniz?
Tafl›nman›n k›fl dönemine gelmesi ve
kötü hava flartlar›, baz› transferlerin gecikmesine neden oldu. Ahlen’deki üretimin, tafl›nma öncesinde durdurulmufl
ve personelinin ayr›lm›fl olmas› nedeni
ile ekiplerimizin tafl›nma öncesi e¤itimi
ve üretim tekni¤ine adaptasyonu
k›s›tl› oldu. Bunun yan› s›ra teknolojisi güncel olmayan baz› makinelerin devreye al›nmas› ve üretim teknolojimize entegrasyonunda da çeflitli problemler yaflad›k.
Ancak bu zorluklar firmada bulunan çekirdek bir kadronun tesislerimizde üç hafta süre ile istihdam›
ve her iki ekibin koordineli çal›flmas› ile afl›ld›.
Yerleflme süreci tamamland› m›?
Yerleflme sürecinin öncelikli etab›
Nisan bafl›nda tamamland›; ancak
kapal› alan yat›r›m› sonras›nda
lay-out (yerleflim) optimizasyonu
sa¤lamak için tesis içinde ara
transferler devam ediyor. Eylül
bafl›nda yerleflim çal›flmalar› tam
anlam›yla bitmifl olacak. Ancak
biz üretime bafllad›k. Halen üretti¤imiz ürünler Avrupa’ya ihraç
edilmekte. Tesislerimiz termosifon
ve boyler konusunda Avrupa’da
yeni bir üretim üssü haline geldi.
Zaten panel radyatörde Avrupa’n›n üçüncü büyük fabrikas›y›z,

flofbende de Avrupa’n›n üçüncü büyük
tesisleriyiz.
Daha önce de Arçelik Avusturya’daki
Elektra Bregenz Fabrikas›’n› dört ay içinde
Bolu’ya tafl›m›flt›. ‹ki tafl›nma aras›ndaki
fark nedir?
Arçelik, tafl›nma ifllemi s›ras›nda bizden
daha avantajl› konumdayd›. Çünkü
Elektra Bregenz, bofl bir kapal› alana ilave bir ünite olarak transfer edildi. Bu
transfer ise, mevcut bir üretim fabrikas›n›n içine entegre edilerek yap›ld› ve ilave yat›r›mlar ile desteklendi. Dolay›s›yla, yo¤un bir üretim faaliyetini aksatmadan k›s›tl› bir alana yerleflildi. Her iki tafl›nma aras›ndaki temel fark budur.

kombiniz veya kat kaloriferiniz devreye
giriyor. DemirDöküm Türkiye’de ilk defa böyle bir sistemi üretim gam›na
ekledi.
DemirDöküm olarak hedefleriniz nelerdir?
DemirDöküm’ü rekabette farkl›laflt›ran
en önemli unsurlardan biri, stratejilerini
müflteri ihtiyaçlar›na daha yak›n bir bak›fl
aç›s› ile belirlemesidir. 1999 y›l›nda bafllatm›fl oldu¤umuz de¤iflim ve küreselleflme süreci kapsam›nda, özellikle radyatör
ve kombi alan›nda önümüzdeki befl y›lda büyük yat›r›mlar yapmay› ve bu alanda dünyan›n en büyük 6 flirketi aras›na
girmeyi hedefliyoruz.

Sizin deste¤inizden sonra okulda ne gibi
de¤ifliklikler oldu? Bu konuda velilerin yorumlar› neler?
Veliler çok memnun Koç ‹lkokulu’ndan.
‹negöl’deki bütün veliler çocuklar›n›
okula kaydettirmek için büyük bir çaba
içinde. Okul, müthifl bir talep bask›s› alt›nda. Zaten o bölgedeki ev kiralar›nda
da müthifl bir patlama oldu.
Birçok veli okulun karfl›s›ndaki evleri kiralayarak, oradan ikametgâh ç›karmay›
düflünerek çocuklar›n› okula kaydettirme
gayreti içindeler. Bu konuda son bir geliflme oldu. Okul yönetimi buran›n bir lise haline getirilmesi konsundaki isteklerini ve arzular›n› ifade etti. Bu konuda
‹negöl Kaymakam› ile de bir görüflme
yapt›k. Okulun o kadar baflar›l› bir performans› var ki, lise haline getirilirse ‹negöl’deki çocuklar›n e¤itimine çok büyük
bir katk›s› olaca¤›na inan›yorlar.
Tu¤çe Alt›nsoy

küresel vizyon

DemirDöküm için bu tafl›nman›n faydalar›
nelerdir? Ürün gam›n›zda ne gibi de¤ifliklikler olacak?
Tafl›nma ile termosifon kapasitesi y›lda
Bu say›m›zda ‹negöl Koç ‹lkö¤retim Oku375 bin adede ç›kar›ld› ve Türkiye’de ilk
lu’nun baflar›s›na dergimizde yerveriyoruz.
olarak flat (düz) termosifonlar üretilmeye
Bu güzel okul, DemirDöküm’ün büyük desbaflland›. Ayr›ca, Almanya gibi ülkelerde
te¤ini görüyor...
yayg›n olan, Türkiye’de ise yeni tan›nan
‹negöl’deki Koç ‹lkokulu çok hünerli bir
boyler ve ›s› pompas› da ürün gam›na
faaliyet içinde. Çevredeki okullar aras›ndahil edildi. Dünyada sadece DemirDöda sürekli birincilik kazan›yor.
küm taraf›ndan üretilen
Dayan›kl› Tüketim ve
Gerek çocuklar›n dereceleri,
flat serisi düz termosifon‹nflaat Grubu Baflkan›
gerek e¤itim kalitesi, gerekse
lar, dar mekânlarda termoDr. Bülent Bulgurlu
sifon kullan›m› için en et(ortada), DemirDöküm okulda bulunan bilgisayar ve
kin çözüm. DemirDöküm
ve Arçelik dil laboratuarlar› di¤er okullara
›s› pompal› boylerler, oryöneticileriyle birlikte göre fevkalade bir üstünlük
tam ›s›s›n› kullanarak su
tesisi üretime açt›. sa¤l›yor. Okul spor aktivitele›s›tma özelli¤ine sahip
olup, önemli bir enerji tasarrufu sa¤l›yorlar. Yine günefl enerjisi ve kazan ile
akuple olarak çal›flabilen solar boylerler,
günefl enerjisi ile bedava s›cak su elde
etme imkân›n› sunuyor. Avrupa’da ileri
›s›tma sistemleri diye yeni bir konsept
olufluyor. Bu çerçevede, yüksek verimli
konfor çözümleri sa¤lamak amac› ile,
ürün gam›na kat›lan boylerler ›s› pompas› ve kombilerimiz “Is› Sistemleri, Sistem
Çözümleri” flemsiyesi alt›nda birlefltirildi.
Bu sistemi flöyle düflünün; bir eviniz var,
solar sistemiyle güneflten enerji al›yorsunuz. Bulutlar ç›kt› ve güneflten bekledi¤iniz düzeyde enerji alam›yorsunuz, bu
durumda derhal ›s› pompas› devreye giriyor, topraktan ve sudan enerji al›yor.
Gece oldu, enerji ihtiyac›n›z daha da artt› ve ›s› pompas› da yeterli enerjiyi sa¤layamad›. Bu durumda da otomatik olarak

rinde, internet ve bilgisayar kullan›m›nda da çok baflar›l›. Uluslararas› baflar›lara imza att›. Geçen y›l Avrupa’da ödüller
ald›lar. Türkiye’de liderli¤e oynuyorlar.
Çok iyi bir e¤itmen kadrosu var. Milli
E¤itim’in yetersiz kald›¤› zamanlarda
okulun ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› konusunda sosyal sorumlulu¤umuz var. Her
sene 23 Nisan’da geleneksel bir resim
yar›flmas› düzenliyoruz. Bilgisayar yaz›l›m› ve donan›m› konusunda destek veriyoruz.
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Büyüyen Rusya Pazar›na Arçelik Tecrübesi

Yurtd›fl› pazarlardaki at›l›m›n› sürdüren Arçelik, gözünü Rusya pazar›na dikti. Bu at›l›m›n
ilk ad›m› olarak Rusya’da yeni bir tesis yat›r›m›na gidilecek
kiye’de ve Avrupa’da sahip
oldu¤u markalar, flirketler ve
üretim tesisi ile uluslararas›
bir konumda olan Arçelik,
yap›lan incelemeler sonucunda Rusya’da yeni bir tesis
yat›r›m›na karar verdi. Yat›r›m için Rusya’n›n seçilmesinin nedenleri aras›nda; pazar›n büyüklü¤ü ve geliflme
potansiyeli, rekabet koflullar›, co¤rafi yak›nl›k, düflük
penetrasyon oranlar› gösterildi. Yeni yat›r›m projesi
kapsam›nda Rusya’da, y›lda
850 bin kapasiteli çamafl›r
makinesi üretim tesisi kurulacak.

Büyüyen Pazar Rusya
Son dönemde yurtd›fl›nda
yapt›¤› yat›r›mlarla dikkati
çeken Arçelik, bu yat›r›mlar›n› bir yenisini daha ekliyor.
Özellikle Do¤u Avrupa’da
pefl pefle markalar sat›n alarak bu ülkelerdeki en önemli beyaz eflya üreticisi konumuna gelen Arçelik, Rusya’da da önemli yat›r›mlar
planl›yor. Bu yat›r›mlarla

Rusya pazar›nda da iddial›
konuma gelecek Arçelik,
böylece farkl› yat›r›m alternatiflerini de de¤erlendirmifl
olacak.
Avrupa’n›n en büyük befl
beyaz eflya flirketinden biri
olmay› amaçlayan Arçelik,
bu do¤rultuda yurtd›fl› büyüme alternatiflerini de de¤erlendirmeyi sürdürüyor. Tür-

2006 y›l›nda kademeli olarak
faaliyete geçecek
tesis için, yüzde
50’si d›fl finansmanla sa¤lanmak üzere
50 milyon Euro’luk
yat›r›m gerçeklefltirilecek. Arçelik, çamafl›r makinesi üretiminin yan› s›ra
Rusya’ya buzdolab›
ve f›r›n ihracat›na

da devam edecek. Yeni yat›r›m projesinden, 2006 y›l›nda yaklafl›k 100 milyon Euro
ciro elde etmeyi öngören Arçelik, pazar tecrübesini, beyaz eflya sektöründeki büyüklük ve geliflme potansiyeliyle dikkat çeken Rusya’da üretim ile güçlendirmeyi amaçl›yor.
2003 y›l› rakamlar›na göre
Rusya’da dayan›kl› tüketim
pazar› 6 milyar Dolar’a ulafl›yor. Bu pazar›n yaklafl›k
%40’›n› beyaz eflya oluflturuyor. Ülkede, yüzde 65 civar›nda seyreden çamafl›r makinesi penetrasyon oran›n›n
ise gelecek befl y›l içerisinde
%90’a yükselmesi bekleniyor.

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NfiAAT
Geleneksel Türk Tad›na Arçelik Dokunuflu
Arçelik’in ürün yelpazesi,
dünya standartlar›nda teknoloji ve ürün gelifltirme çal›flmalar›n›n yürütüldü¤ü Ar-Ge
yat›r›mlar› sayesinde, dört yeni ürünle daha da zenginlefliyor. Tafl›d›klar› patentler ve
dünyada “ilk” olma özellikleri bulunan “7 kg/3,5 kg’lik
Çamafl›r Makinesi”, “Super
No-Frost Buzdolab›”, “H›z
Kontrollü Bulafl›k Makinesi“
ve “Türk Kahve Makinesi”
önümüzdeki dönemlerde tüketiciye sunulacak.

Bol Köpüklü Kahve Keyfi
Ürün yelpazesini tüketicilerinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
belirleyen ve geniflleten Ar-

Arçelik Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü Turgut Soysal (solda) ve
Ar-Ge Direktörü fiemsettin Eksert

çelik, üstün teknolojisini geleneksel Türk tatlar› ile birlefltirerek Türk kahve makinesini, kahve tutkunlar›n›n
be¤enisine sunuyor.
Arçelik Türk kahve makinesi, ba¤›ms›z kullan›labilen, iki farkl› piflirme
haznesiyle, k›sa zamanda ve ayn› anda dört kiflilik kahve yapma imkân› sa¤l›yor. Kahve haz›r
olunca sesli uyar› sistemiyle kullan›c›s›n› "ça¤›ran", böylelikle bafl›nda

bekleme, piflme k›vam›n›
ayarlama ve kar›flt›rma külfetini ortadan kald›ran üstün
teknoloji ürünü makine, ayn›
anda iki farkl› tatta kahve yapabilme olana¤› sunuyor. Sade, az, orta ve flekerli kahve
seçeneklerini hat›rlatma göstergeleri ise arzu edilen lezzeti yakalamay› baflar›yor. 1.5
dakikada dört kahve yapabilen Arçelik Türk kahve makinesi, bir litrelik su deposuna
sahip. Küçük alanlarda da
kullan›ma uygun olan maki-

ne, kolay temizlenebilme
özelli¤iyle de dikkat çekiyor.
Arçelik’in tan›t›m›n› yapt›¤›
ürünler aras›nda dikkat çeken bir di¤eri ise “H›z Kontrollü Bulafl›k Makinesi”. Arçelik, dünyada bir “ilk” olan
bu ürünü ile teknolojisini
mutfaklara tafl›maya devam
ediyor. Arçelik bulafl›k makinesinde bulunan y›kama sistemi, bulafl›¤›n cinsine göre
su bas›nçlar›n› de¤ifltirerek
hassas bulafl›klara narin y›kama yaparken, zor kirlerin bulundu¤u tencerelerin daha
güçlü y›kanmas›na imkân veriyor. Arçelik teknolojisinin
en yeni ürünlerinden olan
makine, kir sökme ifllemi s›ras›nda yüksek bas›nç, durulama s›ras›nda düflük bas›nç
kullanarak su ve enerji tasarrufu sa¤l›yor. Makinede bulunan karma program (a¤›r
kirler ve narin parçalar›n ayn› anda y›kanabilmesi), h›zl›
ve ekstra sessiz fonksiyonlar›yla tüketiciyi yepyeni özelliklerle tan›flt›r›yor.

‹lk Keysmart Örnek Ma¤azas› Göztepe’de Aç›ld›
Koç güvencesiyle herkesi
“sonsuz teknoloji” ile buluflturan Keysmart, Göztepe’de aç›lan ilk örnek ma¤azas› ile Türk teknoloji pazar›ndaki yerini ald›. Üretti¤i
bilgi ve iletiflim ürünlerini esnek al›m seçenekleri ile sunarak, sonsuz teknolojiyi
herkesle buluflturmay› amaçlayan Keysmart, corner ve
shop’lardan oluflan da¤›t›m
a¤›, yurt çap›ndaki 365 yetkin servisten oluflan yayg›n
servis a¤›, sat›fl öncesi ve
sonras› destek sa¤lamak

amac›yla kurulan call center’lar› ile de her an kullan›-

c›lar›n yan›nda yer al›yor.
Teknolojinin h›z›na ve dina-

‹lk Keysmart’›n aç›l›fl›n› Beko Elektronik ICT Direktörü Özmen Genç
ve Cem Ceminay birlikte yapt›lar.

mizmine ayak uydurabilen,
sürekli yenilenen ürün çeflitleri ile teknoloji ürünlerini
hayatlar›n›n ayr›lmaz bir parças› olarak gören kullan›c›lar› hedefleyen Keysmart, dizüstü bilgisayardan masaüstü
bilgisayara, GSM entegre cep
bilgisayar›ndan, dijital kameraya, flashdisk’ten kesintisiz
güç kayna¤›na, ADSL Modem’e dek pek çok farkl›
teknolojik üründen oluflan
genifl ürün gam›n› Koç güvencesiyle kullan›c›lara ulaflt›r›yor.

ENERJ‹
Aygaz, Diyabetik Çocuklar›n da Yan›nda
Aygaz sponsorlu¤unda düzenlenen 12. Diyabetik Çocuklar Kamp›, Enez’de bulunan ‹stanbul Üniversitesi
Sosyal Tesisleri’nde gerçeklefltirildi. Kampa kat›lan 8-18
yafl aras›ndaki 75 çocuk, diyabette takip kriterleri ile
önemi konusunda teorik ve
uygulamal› e¤itim alman›n
yan›nda, de¤iflik sportif aktivitelerine kat›lma flans› da
buluyor.
Kamp görevlilerinin yan›nda,
doktor, diyetisyen, beslenme
uzman› ve psikolo¤un da
görevli oldu¤u kamp›, Aygaz
Dikkatli Çocuk ekipleri de
ziyaret etti. “Aygaz-Dikkatli

Çocuk Kazalara Karfl› Bilinçlendirme Kampanyas›” kapsam›nda 12. Diyabetik Çocuklar Kamp›’n› da ziyaret
eden ekip, çocuklara yang›n,

deprem, trafik, ilkyard›m, ev
ve okul kazalar› konular›nda
e¤itim verdi. ‹nteraktif ortamda verilen e¤itimler s›ras›nda çocuklar kampanyan›n

sevimli maskotu Aycan ile
keyifli saatler geçirdi.
Dünyada insüline ba¤›ml› diyabetik çocuklar›n, diyabetli
yaflam konusundaki bilgi eksiklikleri ve psikososyal sorunlar nedeniyle zorluk yaflad›¤›n› belirten Prof. Dr. Rüveyde Bundak, kamp›n
amac›n› flu sözlerle anlatt›:
“Çocuklara diyabetli olarak
mutlu yaflayabilmenin e¤itimini vermeyi, onlar›n yaflam
kalitesini yükselterek aralar›ndaki dayan›flmay› gelifltirmeyi, özgüvenlerini kazand›rmay› ve böylece diyabetli
çocuklar› e¤lendirirken e¤itmeyi amaçl›yoruz.”

Aygaz’›n Üniversitelerle

‹flbirli¤i Sürüyor
Aygaz, e¤itime destek vermek amac›yla üniversiteler
ile yapt›¤› iflbirli¤i kapsam›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nce düzenlenen “14. ‹TÜ
Petrol ve Do¤al Gaz Semineri ve Sergisi”ne kat›ld›.
Seminerde Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi,
LPG’nin dünya ve Türkiye’deki yeri ve önemi konulu bir sunum yapt›. Önceki
y›llarda sadece petrol ve do¤al gaz mühendisli¤i bölümlerinde okuyan ö¤rencilere
yönelik düzenlenen seminerler, gelen olumlu yans›malar

Aygaz Genel
Müdürü Mehmet
Ali Neyzi

do¤rultusunda bu y›l akademisyenler, sektör firmalar›,
ilgili kamu kurum ve kurulufllar›n çal›flanlar›na aç›k
olarak gerçekleflti.
Üniversite ö¤rencileri ve sektör çal›flanlar›na LPG teknolojisi ve uygulamalar› hakk›nda
bilgi vermek, petrol, do¤al
gaz ve jeotermal enerji konular›nda endüstri-üniversite iflbirli¤i çerçevesinde sektör
yöneticileri ve uzmanlar›n›n
görüfllerini almak ve yurtd›fl›ndan sayg›n araflt›rmac›lar›n
yapt›klar› araflt›rmalar› dinlemek amac›yla düzenlenen
seminerde ‹TÜ Petrol ve Do¤al Gaz Mühendisli¤i Bölümü’nün 35. y›l mezunlar›na
birer plaket de verildi. Seminer kapsam›nda, iki gün süresince kat›l›mc› kurulufllara
sergi alan›nda tan›t›m yapma
f›rsat› da tan›nd›.

Aygaz
Regülatörlerine

Avrupa
Standard›
Sektörünün lideri Aygaz,
Avrupa standartlar›na uygun
üç farkl› teknik özellik ve
renkteki regülatör üretimi ve
bayi sat›fl›na bafllad›. Geçti¤imiz y›l kullan›m amaçlar›na
göre üç tip regülatörü pazara sunan Aygaz, bu y›l da çift
kilit sistemi, gaz filtre sistemi
ve atefle dayan›kl› parça
özelliklerine sahip regülatörleri sat›fla sundu.
Yeni çift kilit sistemi, regülatörün geçme-kilitleme halkas› ve kilitleme mandal› sayesinde tüpe güvenli bir flekilde tak›lmas›n› sa¤l›yor.

Bu sistem, aç›k konumdayken regülatörün tüpten ayr›lmas›n› engelliyor. Aygaz regülatörlerde bulunan gaz
filtre sistemi ise cihaz› koruyor. Regülatörün uzun ömürlü metal gövdesinin üzerinde
bulunan parçalar, atefle dayan›kl› malzemeler kullan›larak üretiliyor.
Avrupa Standard› gere¤i
olan gövde üzerindeki atefle
dayan›kl› parçalar yaln›zca
Aygaz regülatörlerinde bulunuyor ve maksimum güvenlik sa¤l›yor

“Tam Gaz F›rsat”
Aygaz, otogaz kullan›c›lar›na yönelik Otoaygaz mobil pazarlama
kampanyas› bafllatt›. “Tam Gaz
F›rsat Kampanyas›” ad› verilen
kampanyaya kat›lanlar Fiat Albea
ve Beldeyama Bomber bisiklet
kazanma flans› yakal›yor. 15 Ey-

Aygaz Barbekü

lül’e dek sürecek olan kampanyaya Otoaygaz, Mogaz ve Lipetgaz
istasyonlar›ndan en az 15 milyon
TL’lik LPG alan tüm Turkcell,
Haz›rkart ve Muhabbet Hat kullan›c›lar› kat›labiliyor. Otogaz kullan›c›lar›n›n kampanyaya kat›labilmek için öncelikle Otoaygaz, Mogaz ve Lipetgaz istasyonlar›ndan
yapt›klar› LPG al›flverifli karfl›l›¤›nda bir kat›l›m kart› almalar› gerekiyor. Kart›n üzerindeki kutucu¤un kaz›nmas›yla ç›kan flifrenin
Turkcell 2966’ya k›sa mesaj gönderilmesiyle kampanya kat›l›m
flartlar› yerine getirilmifl oluyor.
Üç ay sürecek kampanya boyunca 990 talihli Beldeyama Bomber
bisiklet, üç talihli ise Fiat Albea
kazanma f›rsat› yakalayacak.

Partisinde Hediye
Ya¤muru

Aygaz çal›flanlar› ve tüketiciler Antalya Koçtafl’ta
gerçekleflen barbekü partisinde bir araya geldi.
Yiyecek ve içece¤in Tat Konserve taraf›ndan
karfl›land›¤› barbekü partisinde, Koçtafl’taki Aygaz
stand›n› ziyaret ederek kampanyaya kat›lan tüketiciler, SMS çekilifl kampanyas›nda hediye kazanma flans› yakalad›.

B‹LG‹ GRUBU
Apple, H.264/Advanced Video Codec’ini
QuickTime ile Da¤›tacak
Teknoloji dünyas›n›n öncü
flirketi Apple, H.264/Advanced Video Codec’inin (AVC),
DVD Forum taraf›ndan, gelecek nesil yüksek tan›ml› HDDVD format›na dahil edildi¤ini aç›klad›. Moving
Picture Experts Group
(MPEG) ve International Telecommunication Union (ITU) taraf›ndan ortaklafla gelifltirilen H.264/AVC, MPEG4 standard› içerisine gelecek nesil Video Codec standard› olarak
eklendi. Apple da aç›k
standartlara dayanan
H.264/AVC’sinin gelecek y›l piyasaya sürüle-

cek QuickTime sürümüne
dahil olaca¤›n› duyurdu.
Apple Uluslararas› Ürün Pazarlamadan Sorumlu Baflkan
Yard›mc›s› Phil Schiller,
“Apple çok yüksek kaliteli

say›sal video iletebilen ve
hiçbir firman›n tekelinde olmayan aç›k standart H.264’ü
sonuna kadar destekliyor.
H.264, 250 milyondan fazla
bilgisayarda çal›flan ve en baflar›l› medya standartlar›ndan biri haline gelen QuickTime’›n gelecek seneki
sürümünde bulunacak”
dedi.
Çok yüksek derecede ölçeklenebilen bir video codec olan H.264/AVC, yüksek tan›ml› televizyon, video konferans ve 3G (3.
Nesil) mobil multimedya
gibi genifl bir kullan›m alan›na sahip ve tüm bant geniflliklerinde mükemmel

kalitede video iletim olana¤›
sa¤l›yor.
Frost&Sullivan’›n 2004 “Dünya Yay›n Platformu Raporu”
(Global Media Streaming
Platform Report), 2002 ve
2003 y›llar› aras›nda rakiplerinin pazar pay› azal›r ya da
ayn› seviyelerde kal›rken,
QuickTime’›n pazar pay› h›zl› ve düzenli bir art›fl göstererek yüzde 36.8 seviyesine
ulaflt›. “3. Nesil Ortakl›k Projesi” (3GPP) ve 3GPP2 mobil
a¤lar için de geliflmifl destek
sa¤layan QuickTime 6.5, Mac
ve Windows kullan›c›lar› taraf›ndan www.apple.com/quicktime adresinden ücretsiz
olarak indirilebiliyor.

OTOMOT‹V

sektšrel

Otokar Ailesi Bir Arada!

Otokar Ailesi, Nehir Land’da
düzenlenen “Otokar Aile
fienli¤i”nde bir araya gelerek
Otokarl› olman›n mutlulu¤unu aileleri ile paylaflt›lar. fienli¤e Otokar Ailesi’nin 2000’e
yak›n üyesi kat›ld›.
Aç›k havada barbekünün
keyfi, müzik ve animasyon

etkinlikleri ile yafland›. Otokarl›lar, bir tarafta “Rodeo”da
bo¤a üstünde durabilme becerilerini sergilerken, di¤er
tarafta “T›rmanma Duvar›”nda profesyonel da¤c› performans› sergilediler. “Canl›
Lang›rt”a kat›lanlar, bellerinden iplerle ba¤l› olduklar›

halde futbol alan›ndaki hünerlerini ortaya koydular. Bu
s›rada, ip çekme, çuval ve
balon yar›flmalar› da nefleyle
devam etti.
Sahnede yap›lan yar›flmalarda Otokarl›lar, mumyalamadan yetenek yar›flmas›na,
sandalye kapmadan yo¤urt
yedirmeye kadar birbirinden
de¤iflik konularda becerilerini sergilediler ve çeflitli ödüller kazand›lar. Düzenlenen
“Define Av›”na kat›lan Otokarl›lar 2000 kifli aras›ndan
do¤ru ipucunu bulmak için
büyük çaba sarf ettiler. Yar›flmalara kat›lan her Otokarl›,
Otokar Ailesi’nin bir üyesi olmaktan duydu¤u mutlulu¤u
dile getirirken, ekipler hep
bir a¤›zdan Otokar için tezahüratlar yapt›lar.

Otokarl›lar K›dem Ödülleri
Töreni’nde Bulufltu
Otokar, Arifiye’deki fabrikas›nda düzenledi¤i “K›dem
Ödülleri” töreninde Koç Grubu’nda 10’uncu, 20’nci ve
25’inci y›llar›n› dolduran 38
çal›flan›na ödüllerini takdim
etti. “K›dem Ödülleri Töreni”nde bir konuflma yapan
Otokar Genel Müdürü Kudret Önen, çal›flanlar›n Koç
Grubu ve Otokar için en
önemli sermaye oldu¤unu
vurgulayarak, tüm Otokarl›lar›n birer Koç Toplulu¤u çal›flan› ve Otokarl› olmas›ndan
gurur duydu¤unu söyledi.
Konuflmalar›n ard›ndan, Otokarl›lar›n Otokar’› tan›mlamak için belirlemifl olduklar›,
“cesur, yarat›c›, ifl odakl›, yat›r›mc› ve güvenilir” fleklinde-

ki befl özelli¤i kan›tlayan k›dem ödülü alan 38 kifli teker
teker sahneye ça¤r›ld›. Tören
öncesinde 16. Koç Spor fienli¤i kapsam›nda mini futbol
branfl›nda ikinci olan Otokar
tak›m›na baflar›lar›ndan ötürü
teflekkür edildi.
Törende ayr›ca, verimlilik
alan›nda uygulamaya geçen

önerileri nedeniyle Otokar
çal›flanlar›ndan Yaflar Özçelik ve Özkan Arslan ödüllendirildi ve “Koç Toplulu¤u
En Baflar›l› Koçlular”-“Yenili¤e Koflanlar” dal›nda ödüle
lay›k görülen Kenan Çolak
da tebrik edildi. Tören, fabrika bahçesindeki ö¤le yeme¤iyle sona erdi.

Otokar
Acil Servis
Araçlar›
Hizmette

Otokar yurt çap›nda
müflterilerine verdi¤i hizmetlere bir yenisini daha
ekledi. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, müflterilerine her koflulda eriflebilmek ve sorunlar› yerinde ve h›zl› çözebilmek
amac›yla Haziran ay›nda
Otokar Acil Servis Araçlar› hizmete sunuldu.
Otokar Acil Servis Araçlar›, acil müdahalelerde
kullan›lacak yedek parça
ihtiyac›na da cevap verebilecek nitelikte tasarland›. Otokar, yeni hizmet
ekibinin müflterilerine en
verimli hizmeti verebilecek düzeye gelmesi için
çeflitli e¤itimler düzenledi. Arifiye tesislerinde yap›lan e¤itimlere tüm acil
hizmet araç kullan›c›lar›
kat›ld› ve kat›l›mc›lar Garanti Otomasyon Sistemi,
ekipmanlar›n kullan›m›
gibi teknik konularda
e¤itildiler.
Bayi ve yetkili servisler
bünyesinde kullan›lacak
araçlar için Otokar, Fiat
Doblò Cargo van tipinde
araçlar› tercih etti. ‹lk
etapta pilot uygulama
olarak 11 araç ile bafllat›lan projede ihtiyaç do¤rultusunda araç say›s›n›n
art›r›lmas› hedefleniyor.

Türk Traktör’de

Kutlama
1954 y›l›nda Türkiye’de otomotiv
sektörünün ilk üretici kuruluflu olarak faaliyetlerine bafllayan Türk
Traktör 50. yafl gününü 3 Temmuz’da kutlad›.
Ankara ASK‹ Spor Salonu’nda yap›lan flenli¤e, çal›flanlar, eflleri ve çocuklar› ile flirketin bugünlere ulaflmas›nda büyük eme¤i geçen emekli
personel ve aileleri kat›ld›. 50. yafl
gününü kutlayan flirket, çal›flanlar›,
yan sanayisi, müflterileri ve iflbirli¤i
içindeki kurulufllarla, yar›nlara daha
büyük hedeflerle haz›rlan›yor.

Otoyol-IVECO, Dünya
Turizm Tafl›mac›l›¤›nda da
‹ddial›
olan Fas’ta, turizm flirketlerine ulaflmay› hedefleyen Otoyol-IVECO’nun lanse etti¤i Eurobus E29.14 modeli, klima, buzdolab›, teyp+mikrofon sistemi
ile turizm flirketlerinin yolcu transferi,
tafl›ma ve seyahat amaçl› kullan›mlar›
için tasarlanm›fl özelliklere sahip.

Otoyol-IVECO, geçti¤imiz günlerde
Fas’›n Casablanca kentinde düzenlenen Auto Expo 2004 Fuar›’na kat›larak EUROBUS E29.14 modelinin Fas
pazar› lansman›n› yapt›. Ayn› tarihlerde Ukrayna’n›n Kiev kentinde düzenlenen Avtosalon International Mac SIA
fuar›na da kat›lan Otoyol-IVECO, bu
ülkelerde turizm ve yolcu tafl›mac›l›¤›
pazar›na yönelik tafl›ma ihtiyaçlar›na
tam olarak karfl›l›k vermeyi amaçl›yor.
Dünyan›n önemli bir turizm bölgesi

New Holland Trakmak’tan
Ziraat Fakültelerine Destek
New Holland Trakmak,
Türk Traktör Fabrikas›’nda
üretimi yap›lan TD Serisi
traktörlerin en yüksek teknolojiye sahip TD 95 DT çiftçeker/kabinli-klimal› modelini;
bilimsel çal›flmalar›nda kullanmalar›, araflt›rma-uygulama alanlar›nda ö¤rencilerinin
bilgi ve deneyimlerini de art›racak flekilde traktörlerden
yararlanabilmeleri amac›yla
üç ayr› üniversitenin (Ankara,
fianl›urfa ve Adana) Ziraat
Fakülteleri Dekanlar› ve Tar›m Makinalar› Bölüm Baflkanlar›n›n flahs›nda düzenlenen törenlerle teslim etti.

New Holland TD 95 DT üç
traktör s›rayla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar›m
Makinalar› Bölümüne, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› Bölümüne ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanl›-

¤›na teslim edildi. Traktörlerin teslimi, her üç bölgedeki
yetkili servislerin teslim öncesi bak›m ifllemlerini yapmas› ve New Holland Trakmak E¤itim Uzman› taraf›ndan atölye teknisyenleri ile
traktör kullan›c›lar›na “Kulla-

n›m Bak›m E¤itimi” vermesiyle birlikte gerçeklefltirildi.
Fakülte Dekanlar› ile Tar›m
Makinalar› Bölüm Baflkanlar›, ayr› ayr›, teslim töreninde
bulunan NHT personeli nezdinde flirket Genel Müdürü
M. Atefl Arsan ve di¤er yöneticilere yak›n ilgi ve yüksek ö¤renimdeki gereksinimlere gösterdikleri duyarl›l›ktan dolay› teflekkür ederek,
daha etkili çal›flmalar gerçeklefltirme yolunda engelleri
ortadan kald›racak birer güç
kayna¤›na sahip olmaktan
duyduklar› mutlulu¤u dile
getirdiler.

TÜKET‹M VE TUR‹ZM
divan.com.tr ile
Divan Dünyas›na Bir Bak›fl
Divan, flirketlerinin kurumsal
kimli¤ine yarafl›r kalite ve düzende haz›rlad›¤› www.divan.com.tr elektronik
adresini; müflteri iliflkilerini kolaylaflt›rmak ve iletiflimi güçlendirmek amac›yla hizmete açt›. Divan’›n tüm birimlerinin
yer
ald›¤›
www.divan.com.tr’den; “oteller”,
“ziyafet&d›fl ikram”, “yiyecek &içecek”, “endüstriyel
yemek” ve “günlük tatlar”
gibi bafll›klar›ndan detayl›
bilgi alan internet kullan›c›lar›, üyelik sistemiyle de
Divan bünyesindeki gelifl-

me ve yeniliklerden haberdar
olabilecek.
www.divan.com.tr, gerçek

zamanl› otel odas› rezervasyonu sistemiyle de benzerlerinden ayr›l›yor.

Kaliteli Yaflam›n
Mucizesi: Likopen
Tat, stres yönetiminden hayattan keyif almaya, egzersizden beslenmeye kadar genifl bir yelpazeyi kapsayan kaliteli yaflam platformunda beslenme alan›na sahip ç›kt›. Bunun
bir sonucu olarak Tat, domatese rengini verirken insan sa¤l›¤›na da “mucize” de¤erler katan “likopen” konusunda kamuoyunu bilgilendirme misyonunu üstlenerek bu alandaki
ilk ata¤›n› yapt›.
Tat, bu alanda çeflitli bilinçlendirme çal›flmalar›n› sürdürürken,
“Kaliteli Yaflam Dan›flman›” tan›m›yla, Prof. Dr. Osman Müftüo¤lu ile dayan›flmaya girdi. Tat, Müftüo¤lu’nun birikimi ile oluflturdu¤u likopen içeri¤ini, Türkiye’nin her yerine yay›lm›fl domatesli ürünlerini mecra olarak kullanarak, ürünlerin boyunluklar›nda paylafl›yor;
bast›rd›¤› kapsaml› binlerce likopen kitapç›¤›n› çeflitli aktivitelerle da¤›t›yor. Likopen, insan sa¤l›¤› aç›s›ndan mucize madde
olarak nitelendiriliyor. Gö¤üs, rahim, karaci¤er kanserinden korunma, Alzheimer hastal›¤›n› önleme bu mucizelerden sadece birkaç›.

sektšrel

Tarifl-Tat Rak›
Fabrikas›’n›
Ark ‹nflaat
Yap›yor
Tat ve Tarifl’in ortakl›¤›
ile kurulan ve yine bir
Koç Toplulu¤u flirketi
olan Ark ‹nflaat
taraf›ndan infla edilecek
olan Tarifl-Tat Alkollü
‹çecekler’in Manisa
Alaflehir’de 11 bin m2
kapal› alan üzerine
kuraca¤› rak›
fabrikas›n›n temeli
düzenlenen bir törenle
at›ld›. Yerel
yöneticilerin, Koç
Holding ve Tarifl
yetkililerinin kat›ld›¤›
törende, Koç Holding
G›da Perakendecilik ve
Turizm Grubu Baflkan›
Hasan Y›lmaz yapt›¤›
konuflmas›nda, Tat’›n
Tarifl’le kurdu¤u
ortakl›¤›n önemine
de¤indi. Bölge
istihdam›na önemli
katk›da bulunacak olan
fabrikan›n en son
teknolojiyle infla edildi¤i
ve en son teknolojiyle
de üretim yapaca¤›
belirtildi. Fabrikan›n
2005 y›l›n›n ilk
yar›s›nda iflletmeye
al›nmas› planlan›yor.

Migros’a Büyük Ödül
Tüketici Dergisi taraf›ndan,
Türkiye genelinde tüm al›flverifl mekânlar›nda, halka aç›k
merkezlerde ve internet üze-

Migros
G›da Grup
Müdürü
‹hsan Usel
ödülü Devlet
Bakan›
Güldal
Akflit’in
elinden ald›.

Talya Oteli

Yabanc›
Bas›nda
K›fl aylar›nda ‹spanya’da ald›¤› “platin kalite ödülü” ile
Talya Oteli, ‹spanya’n›n ünlü ekonomi dergisi “4AM”ye
kapak oldu. Dergi alt› sayfas›n› Talya Oteli’ne ay›rd›.
Di¤er yandan yaz aylar›n›n
hareketlenmesiyle birlikte
Talya Oteli’ndeki davet ve
organizasyonlar da h›zland›.
Bu organizasyonlar aras›nda
en önemlisi ise otelin kendine en çok misafir gönderen
firmalar› ödüllendirdi¤i tören oldu. ‹lk kez böyle bir
uygulama
gerçeklefltiren
otel yönetimi, “Yaza Merhaba” ad›yla acente ve firma
temsilcileri ile bas›n mensuplar›na bir kokteyl verdi.
Chaine De Rotisseurs Derne¤i’nin Antalya’da bafllayan
etkinliklerinin ikinci tan›t›m
yeme¤i de Talya Oteli’ndeydi. Dernek, Türkiye Baflkan›
Atok ‹lhan ve Metin Mörfi
Menaheim’in önderli¤inde
Antalya’n›n seçkin gurmelerini Talya Oteli’nde a¤›rlad›.

rinde, 2003 Haziran ay›nda
bafllat›lan ve 15 May›s 2004
tarihinde tamamlanan, “Markalar›n 2004 Y›l› Tüketici

Üzerindeki Etkileri” konulu
araflt›rmada, “beklentilerinize
cevap vererek kalitesine en
çok güvendi¤iniz marketler
zinciri markas› hangisidir?”
sorulu anket de¤erlendirildi.
Buna göre Türkiye’nin kalitesine en çok güvenilen marketler zinciri markas› Migros
olarak belirlendi. Cevahir
Otel’de düzenlenen törende
Migros G›da Grup Müdürü
‹hsan Usel, Migros’un ödülünü, Devlet Bakan› Güldal Akflit’in elinden ald›.

Yaza Merhaba
Koç Holding “Yaza Merhaba Partisi” 27 Temmuz
akflam› yap›ld›. Koç Holding CEO’su F. Bülend
Özayd›nl›’n›n evsahipli¤i
yapt›¤› partiye Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi
M. Koç ve Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç’un yan› s›ra Koç Holding’in çal›flanlar› kat›ld›. Partide, çok k›sa bir çal›flma ve e¤itim döneminin ard›ndan, “Koç
Perküsyon Grubu” da ilk
gösterisini yapt› ve büyük
be¤eni toplad›. Partide, birkaç ayd›r çal›flmalar›na de-

vam eden, Koç Holding
Dans Kursu’nun kat›l›mc›lar› da latin danslar›ndan
örnekler sundular. Çok keyifli ve e¤lenceli geçen
parti, piyango çekilifli ile
sona erdi. Piyangoda iki kifli Talya ve Mares Otel’de
tatil kazand›lar.

i l e t i fl i m

‹negöl’den Dünyaya
Bir
E¤itim

Köprüsü

Vehbi Koç Vakf› ‹negöl
Koç ‹lkö¤retim Okulu,
çoktan Avrupa Birli¤i’ne
girmifl bile. Okulun
ö¤renci ve e¤itimcilerinin
çabas›, DemirDöküm’ün
de deste¤iyle, ‹negöl’den
Avrupa’ya bir e¤itim
köprüsü kurulmufl.
fiimdiki hedefleri, bütün
‹negöl’ü Avrupa’ya
tafl›mak
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Bir okul düflünün: A¤açlar aras›nda kocaman bir bahçe. Bahçede çocuklar›n
koparmad›¤›, sulad›¤› renk renk çiçekler. Yasaklar yok, konuflmak var, tart›flmak var. Ö¤renciler ö¤retmen gibi ders
anlat›yor. Hepsi bir dersin asistan›. Bilgisayar bozuldu mu, kimse teknik servis
aram›yor. Ö¤renciler iflbafl›nda. S›n›flarda sadece kitaplar, s›ralar de¤il, televizyonlar, videolar var. Her gün ayn› saatte
15 dakika, binin üzerinde ö¤renci, ö¤retmenler ve o anda okulda kim varsa,
bir anonsla, bafll›yor kitap okumaya.
Ö¤renciler, haz›rlad›klar› projelerle,
uluslararas› yar›flmalara kat›l›yor, ödüller
al›yor. Mezun olup gittikleri okullarda

birer y›ld›z gibi parl›yor. Veliler evlerinde ziyaret ediliyor, pedagojik e¤itimlerden geçiyor. Hatta çocuklar›n› bu okula
göndermek isteyen veliler nedeniyle,
okul binas›n›n oldu¤u muhitte ev fiyatlar› ikiye katlan›yor. Hal böyle olunca,
bu okulda her fleyden önce herkesin yüzü gülüyor. Hani insan›n içinden güçlükle s›yr›ld›¤› s›navlarla, notlarla, disiplin kurullar› ile geçen ö¤rencilik y›llar›na
geri dönesi geliyor.
Buras› Avrupa kentlerinden birindeki bir
özel okul de¤il. Buras› Bursa’n›n ‹negöl
ilçesinde bir devlet okulu. Buras› Vehbi
Koç Vakf›’n›n “yap, ifllet, devret” de¤il,
“yap, ifllet, sahip ç›k” felsefesiyle yapt›-

“E¤itimde Türk Fikri”
Konulu Bir Rapor...
Okulu uluslararas› platforma tafl›yan
isimlerin bafl›nda gelen Bilgisayar Ö¤retmeni Nevin Oktay, Avrupa Konseyi’nin
düzenledi¤i Europe at School yar›flmas›nda 3.’lük kazand›klar›n› anlat›rken
gururlu: “Durmak bilmiyoruz” diyor.
Okulun Avrupa’ya aç›lmas›, bu ödülün
ard›ndan gelen tekliflerle bafllam›fl. Önce Avrupa Birli¤i’nin (AB) fonlad›¤› Sokrates Program›’na kat›l›m için bir davet
al›nm›fl. Fakat bu programa sadece AB
üyesi ya da üye aday› ülkelerden e¤itim
kurumlar›n›n kat›labildi¤i engeli ile karfl›lafl›lm›fl. Bu engel e¤itimcileri y›ld›rmam›fl, Koç Holding’in maddi deste¤i ile,
‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu, ‹ngiltere, ‹spanya, Finlandiya ve Hollanda’dan da okullar›n kat›ld›¤› projede
Türkiye’yi temsil etme hakk›n› elde etmifl. Okul, bu proje için “E¤itimde Türk

Okulun Felsefesi:
Ö¤renci Merkezli E¤itim
Avrupa’daki baflar›lar bir yana, okulun
içindeki günlük yaflam, kullan›lan e¤itim
ve ö¤retim yöntemleri ile materyaller de
‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu’nun
fark›n› ortaya koyuyor. Okulun felsefesi,
“Ö¤renci Merkezli E¤itim.” Dersler
“Çoklu Zekâ Kuram›” ›fl›¤›nda iflleniyor.
Nevin ö¤retmen bu sistemi flöyle aç›kl›yor: “Okulumuzda ders ifllerken, ö¤retmen de¤il, ö¤renci ön planda. Öncelikle derslikler her derse göre ayr›lm›fl durumda ve ö¤renci hangi derse girecekse,
o dersin araç ve gereçleriyle donanm›fl
s›n›fa gidiyor. Ayr›ca derslerde her ö¤retmenin asistanlar› var. Dersleri ö¤retmen de¤il ö¤renciler önceden haz›rlanarak anlat›yor. Zaman zaman biz ö¤retmenler, s›n›fta yaramaz ö¤renci rolü yaparak, ö¤rencilerle iletiflimin yollar›n›
zorluyoruz. Yaflayarak, konuflarak, görerek ö¤renmenin önemine inand›¤›m›zdan, dersleri her tür görsel donan›mla,
oyunlarla destekliyoruz.”
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r›p devlete arma¤an etti¤i okullardan sadece bir tanesi. 1999 y›l›nda e¤itim ve
ö¤retime bafllayan ‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu, k›sac›k tarihinde, ö¤rencilerin ve e¤itim kadrosunun çabas›,
DemirDöküm’ün verdi¤i destekle, büyük baflar›lara imza atarak, Avrupa’da
dahi sesini duyurabilmifl bir okul.

Fikri” konulu bir rapor haz›rlam›fl.
Nevin ö¤retmen, farkl› ülkelerden e¤itimcileri ortak bir zekâda buluflturmay›
hedefleyen bu projeye kat›lmakla, Türk
e¤itim sistemini Avrupa’ya tafl›y›p tan›tma f›rsat› elde ettiklerini belirtiyor:
“Bu raporun haz›rlanma aflamas›nda 40
ö¤rencimiz geceli gündüzlü çal›flt›. Çal›flmalar, gazete, tiyatro oyunu gibi okul
içi etkinlikler arac›l›¤›yla, di¤er ö¤rencilerle de paylafl›ld›. Bu çal›flma sayesinde
ö¤rencilerimiz, uluslararas› düflünebilme
tecrübesi kazand›, özgüvenleri artt›. Ö¤rencinin ufku geniflledikçe, ö¤retmenlerin de ufku geniflliyor. Çünkü ö¤renci
hep daha çok istiyor. Ö¤retmenler bu
okulda kendilerini yenilemek, onlar da
ö¤renciler gibi her gün yeniden ve yeniden ö¤renmek zorundalar.”

Cep Telefonu Zinciriyle
Bafllat›lan Çal›flma Saatleri

Bilgisayar ö¤retmeni Nevin Oktay, “Ö¤renci
merkezli e¤itim”i okula yerlefltirmeye
çal›flan e¤itimcilerden biri.

Okulun bir baflka özelli¤i ise yasaklar›n
olmamas›. Bu okulda yasak yok, ö¤renciye zararl› olabilecek baz› e¤ilimleri dahi yararl› hale dönüfltürmek var. Örne¤in okul ö¤rencileri aras›nda cep telefo-
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nu kullan›m›n›n artmas› karfl›s›nda, cep
telefonunu e¤itim ve ö¤retim sürecinde
yararl› bir enstrüman olarak kullanman›n yollar› aranm›fl. Bulunmufl da. Örne¤in Nevin ö¤retmenin s›n›f› için cep telefonu zili, asl›nda ders zili gibi. Bir telefon zinciri oluflturulmufl. Bir liste haz›rlanm›fl. Nevin ö¤retmen her gece belli
bir saatte ders çal›flma saatinin bafllad›¤›n› listedeki ilk ö¤rencinin cep telefonunu çald›rarak bildiriyor. Ve arkas›ndan
her ö¤renci kendisinden sonraki ismin

telefonunu çald›r›yor. Böylece bütün s›n›f eflzamanl› olarak ders çal›flmaya bafll›yor. ‹ki saatlik ödev maratonunu, yine
cepten gelen “iyi uykular” ça¤r›lar› noktal›yor.
‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu ö¤renci ve ö¤retmenleri, okullar›ndaki kaliteyi yükseltmek ve bölgedeki tüm
okullara örnek olmakla da yetinecek gibi görünmüyorlar. Onlar›n flimdi daha
büyük bir hedefleri var: “‹negöl’ü bir
Avrupa kenti yapmak…” Nevin ö¤retmen bu uzun ve zorlu maratonda, baflta
velilerden bafllayarak tüm ‹negöl halk›
ile el ele verip koflacaklar›n› anlat›yor:
“-‹ne- ön eki, Osmanl› döneminde, ‘ayr›cal›kl›’, ‘ferah’ gibi anlamlara gelmesi
nedeniyle, özel olan, öne ç›kan flehirlere verilirmifl. Bizim okul olarak hedefimiz, bulundu¤umuz ilçe ile el ele vererek, ‹negöl’ü de ayr›cal›kl› bir yer haline
getirmek. Okulumuzu Avrupa’ya tafl›d›k.
fiimdi s›ra ilçemizde. Yerel yöneticileri-

mizle de konufltuk ve iflbirli¤ine girdik.
Yerel televizyonda ö¤rencilerimizin sunaca¤› bir program ile bafllay›p, kampanyalarla devam edece¤iz yolumuza.
‹negöl’ü bafltan afla¤›ya y›kayaca¤›z mesela. Emniyet ile iflbirli¤i içinde, ö¤rencilerimiz halka trafik e¤itimi verecek.
Okuma saatlerini bütün ‹negöl’e yayaca¤›z. Belediye hoparlörlerinden yap›lan
anonslarla tüm ilçe ayn› anda kitap okumaya davet edilecek. ‹negöl Avrupa’daki kültür flehirlerinden biri olacak.”
Peki bu tozpembe manzara içinde hiç
mi s›k›nt›lar›, dertleri olmuyor? Okulun
Müdür Yard›mc›s› Recep Erdo¤an, yan›tl›yor bu soruyu da:
“Elbette dertlerimiz oluyor. Küçük sorunlar›m›z›n çözülmesi için sadece bir
telefonumuz yetiyor. DemirDöküm personelinin bu okulu en iyiye götürmekteki çabas›, bizi daha da iyisini yapmak
için teflvik ediyor. Bir de okulumuzn
tekli ö¤retim yapmas›n› gönlümüz çok
istiyor. Yo¤un talep nedeniyle ikili ö¤retim yap›yoruz. Binin üzerinde ö¤rencimiz var. Hele bir de lisemiz olsa, Türkiye’nin bir numaral› okulu olmak konusunda bizi kimse tutamaz.”
fiebnem Aksoy

SÖZ Ö⁄RENC‹LERDE
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“Sokrates ve Okulda Avrupa programlar›, bana

“Avrupa projelerinde çal›flmak,

bir fleyler elde etmenin mutlulu¤unu, dayan›flma-

kendime güvenmemi sa¤lad›. Pro-

y›, grup içinde çal›flma al›flkanl›¤›n›, sab›rl› ve

je gelifltirme, araflt›rma yapma ve

azimli olmay› ö¤retti. Araflt›rma yapma, zaman›-

grup çal›flmas› yapma yetenekleri-

m› verimli kullanma, sorumluluk alma becerimi

mi gelifltirdi. Arkadafllar›m aras›n-

gelifltirdi. Ayr›ca bu programlarda çal›flmak, e¤i-

da kendimi ayr›cal›kl› hissetmemi

time bak›fl aç›m› de¤ifltirdi ve insanlarla iletiflim

sa¤lad›. Bu da farkl› projelerde ça-

kurma becerim geliflti.”

l›flma iste¤i verdi bana.”

Ça¤r› KUfi 7-C S›n›f›

Gizem TABAN 5-D S›n›f›

Erdo¤an Gönül’ü
Sevgiyle An›yoruz
16 Temmuz 2003’te tedavi gördü¤ü Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi’nde yaflama
gözlerini kapayan Erdo¤an Gönül ölümünün birinci y›l›nda an›ld›. Uzun y›llar otomotiv
sektörüne büyük hizmetleri olan Gönül, tam anlam›yla bir otomobil tutkunuydu

Otomobil Tutkusu
Çal›flma yaflam›n›n 27 y›l›n› Otosan’da
geçiren Erdo¤an Gönül tam bir “otomobil tutkunu”ydu. Otomobillere olan tutkusu çok küçük yafllarda, henüz 11 yafl›ndayken bafllam›flt›. Kendisiyle yap›lan
bir söyleflide, Erdo¤an Gönül otomobillere olan tutkusunu flu sözlerle anlat›yordu: “Tedavisi mümkün olmayan otomobil aflk›na tutuldu¤um zaman 11 yafl›ndayd›m. 1933 model Buick, babam›n
1933 y›l›nda annem bana hamile kal›nca
hediye olarak alm›fl oldu¤u otomobildir.
Bu otomobilden dünyada 152 adet imal
edildi. Bugün tahminen üç tane kald›¤›
varsay›l›yor. 1938 y›l›nda savafl ç›k›nca,
hükümet bu özel otomobillerin kullan›lmas›n› yasak etmifl. Babam da apartman›m›z›n arka taraf›ndaki garajda arabay›
takoza alm›fl. Hat›rlad›¤›m kadar›yla

1945 y›l›nda, babam banyoda t›rafl olurken radyo dinliyordu. Spiker art›k özel
otomobillerin kullan›lmas›n›n devletçe
serbest b›rak›ld›¤›n› söyledi. O zaman
babam, ‘O¤lum, haydi arabam›z› çal›flt›ral›m’ dedi. Henüz 11 yafl›ndayd›m, babamla birlikte garaja indik. Aküyü ön
koltu¤un alt›ndaki yerine yerlefltirdi,
ba¤lant›lar›n› yapt›. Marfla bast› ve birinci marflta otomobil çal›flt›. Egzozsundan
ç›kan kokular ve egzoz duman› benim

içime ve ci¤erlerime girdi ve ben hastal›¤a ilk bu flekilde yakalanm›fl oldum.”

Sevgi Gönül’den “Dodo”suna
Erdo¤an Gönül’ün ölümünden k›sa bir
süre sonra 41 y›lll›k hayat arkadafl› Sevgi Gönül de, Hürriyet gazetesindeki
“Sevgi’nin Diviti” adl› köflesinde Erdo¤an Gönül’ün ard›ndan “Dodo keflke
hayatta olsayd› ve bu yaz›m› okuyabilseydi” bafll›kl› bir yaz› yazm›fl ve Erdo¤an Gönül’ü flu sat›rlarla anlatm›flt›: “Akrep burcunun son günlerinde do¤mufl
oldu¤u halde akrep burcunun tüm özelliklerini tafl›yordu. Son derece sab›rl›yd›,
çok nadiren taflan ama taflt›¤› zaman
tam köpüren ve adeta etraf›n› korkutan
bir hiddeti vard›. Efline-dostuna çok k›ymet veren ve ayn› de¤erlendirmeyi karfl› taraftan bekleyen bir kiflili¤e sahipti.
Eli son derece aç›kt›; adeta bir fley istemeye korkard›m, zira benim arzumu yerine getirebilmek ve beni memnun edebilmek için her yola baflvurabilirdi. Sahip olduklar›n›n k›ymetini çok iyi bilirdi
ve bana da çok sahip ç›kard›. Dodo’ma
tam güvenirdim, arkamda oldu¤unu her
zaman hissederdim. Karfl›s›nda kim
olursa olsun verdi¤i sözü mutlaka yerine getirirdi. Son derece yavafl hareket
ederdi ama hiçbir randevusuna geç kalmam›flt›. Havaalan›na bile gereken zamandan çok önce giderdi ve bugüne
kadar ada vapuru dahil, hiçbir vas›tay›
kaç›rmam›flt›.
Daima derli toplu giyinirdi, hep bir senyör havas› vard›. Son derece titizdi. Üstünü bafl›n› ç›kar›nca hep muntazam flekilde asard›.”
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Geçti¤imiz y›l 16 Temmuz’da aram›zdan
ayr›lan Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Erdo¤an Gönül, ölümünün birinci y›l›nda an›ld›. ‹fl hayat›na 1959 y›l›nda Koç Toplulu¤u flirketlerinden Otosan’da bafllayan Erdo¤an Gönül, Koç
Toplulu¤u’nda tam 44 y›l›n› geçirmiflti.
Otomobillere karfl› bitmeyen tutkusu
nedeniyle Türk otomotiv sanayiinin
özellikle de Otosan’›n geliflmesinde büyük rol oynayan Erdo¤an Gönül, Otosan’da 1963-1974 y›llar› aras›nda Genel
Müdür Yard›mc›l›¤›, 1974-1986 y›llar›
aras›nda da Genel Müdürlük görevlerini
yürüttü. 27 y›l görev yapt›¤› Otosan’daki
baflar›l› hizmetlerinin ard›ndan 1986 y›l›nda Koç Holding Otomotiv Grubu Baflkanl›¤›’na atand›.
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Hedef, Gülümseyen
Müflteriler
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Koç Toplulu¤u’nun stratejik hedefleri
içerisinde giderek önem kazanan ve öncelikler aras›nda yerini alan “Müflteri
Memnuniyeti” konusunda 30 Haziran’da
bir toplant› düzenlendi. Stratejik Planlama Baflkanl›¤›’n›n koordinasyonu ile yap›lan bu toplant›da; müflteri ile do¤rudan
temas eden orta kademe yöneticilerin,
“networking” maksatl› bir araya gelmeleri, uygulamalar›ndan örnekleri birbirleri
ile paylaflmalar› ve müflteri memnuniyeti
için u¤rafllar›nda karfl›laflt›klar› güçlükleri
aktarmalar› amaçland›.
Toplant›n›n bir baflka amac› da, bu tarz
bir platformun gelecekte de tekrarlanmas› halinde ne gibi yararlar sa¤lanabilece¤inin görüflülmesi ve Topluluk geneline yayg›nlaflt›r›labilir baz› uygulamalar›n
belirlenebilmesi amac›na hizmet edip etmeyece¤inin test edilmesi idi.
Migros’un ev sahipli¤inde yap›lan ve 24
flirketten 46 orta kademe yöneticinin kat›ld›¤› bu pilot uygulamada Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koçbank, Migros
ve Tofafl temsilcileri kendi uygulama ve
tecrübelerinden örnekler vererek k›sa
sunumlar yapt›lar. Karfl›l›kl› görüflme
fleklinde süren toplant›da kat›l›mc›lar,
soru ve yorumlar› ile toplant›n›n beklenenden öte verimli geçmesine katk›da
bulundular. Stratejik Planlama Baflkan›
Tamer Haflimo¤lu Topluluk Stratejik
Plan›’n› anlatarak, müflteri memnuniyetinin hedef ve stratejilerimizdeki yeri ve
önemine de¤indi.
Kat›l›mc›lar; farkl› uygulamalardan haberdar olundu¤u, yeni fikirlerin oluflumuna katk› sa¤lad›¤› ve flirketlerin müflteri memnuniyetine odaklanmas›na katk›da bulundu¤u için toplant›y› faydal›
gördüklerini ifade ettiler ve benzer organizasyonlar›n belli aral›klarla tekrarlan-

Koç Toplulu¤u’nun
de¤erleri aras›nda
“Müflterilerimiz için
de¤er yaratmak,
beklentilerine kalite
ve istikrarla karfl›l›k
vermek ilk
önceli¤imizdir” olarak
tan›mlanan müflteri
memnuniyeti art›k
Topluluk için
vazgeçilmez bir
amaç haline geldi
mas›n› önerdiler. Firmalar›n müflteri
memnuniyeti alan›nda yapt›klar› kimi çal›flmalar›n k›sa özetleri ise flöyle:

Müflteri ile Sürekli ‹letiflim
R›dvan Uçar-Aygaz
Tüplügaz alan›nda 33 bin denekle periyodik olarak gerçeklefltirilen ve bayi baz›nda sonuç veren Müflteri Memnuniyeti
Araflt›rmas› sonuçlar› do¤rultusunda:
Sosyal sorumluluk kampanyalar› kapsam›nda 152 bin ö¤renci, “Dikkatli Çocuk
Kampanyas›” ad› alt›nda “deprem, trafik,
ilk yard›m, ev ve okul kazalar›”na yönelik e¤itilmifl; ayr›ca 400 binden fazla ev
kad›n› “Ev Kazalar› Kampanyas›” ile bilgilendirilmifltir.
Dökmegaz müflterilerine Medline t›bbi
dan›flmanl›k hizmeti sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca müflteri ihtiyaçlar› do¤rultusunda tüketicilerin tank seviyelerini, evlerinden
ya da internetten takip edebilecekleri
Uzaktan Kontrol Teknolojisi oluflturul-

mufltur. Müflteri ile sürekli iletiflim halinde bulunup müflterileri bilgilendirici broflürler gönderilmekte ve ihtiyaçlar›na en
k›sa sürede cevap verilmektedir.
Otogaz alan›nda ise 400 istasyon her y›l
Gizli Müflteri Araflt›rmas› ile denetlenmekte, ayr›ca Otogaz Bak›m Günleri ile
Türkiye’nin farkl› noktalar›nda her sene
50 bini aflk›n araca bak›m yap›lmaktad›r.

Müflteri Bak›fl Aç›s›
Özgür Yücetürk-Ford Otosan
Müflteri Bak›fl Aç›s› program›, Ford’un
Avrupa’da sat›fl ve servis operasyonlar›n›n oldu¤u ülkelerde uygulanmakta
olan, sat›fl ve servis müflteri memnuniyetini ölçmeye yarayan bir araflt›rmad›r.
1999 y›l›ndan itibaren Türkiye’de uygulamaya bafllad›¤›m›z Müflteri Bak›fl Aç›s›
program› çerçevesinde müflterilerimize
posta yoluyla anket gönderip, memnuniyet seviyelerini ölçmeye çal›fl›yoruz.
2003 y›l›na kadar sadece otomobillerde
uygulamakta oldu¤umuz bu program›n
kapsam›n›, hafif ve orta ticari araç müflterilerimizin servis memnuniyetlerini ölçümlemek amac›yla genifllettik.
‹lk dönemde sat›flta her 10 müflterimizden sadece 5’ini, serviste ise her 10 müflterimizden sadece 3’ünü tam memnun
edebilirken, bu oran› 2004 y›l› itibar› ile
hem sat›flta hem de serviste her 10 müflteriden 7’sini tam memnun eder duruma
getirdik. Bundan sonraki amac›m›z, öncelikle ticari araç servis memnuniyetinde
mevcut durum olan her 10 ticari araç sahibinden sadece 3’ünü tam memnun
edebilme oran›n›, k›sa süre içerisinde
otomobillerdeki oran olan 7 müflteriye
ç›karmak. Orta vadede ise hedefimiz
hem binek hem ticari tüm müflterilerimizi tam memnun etmek.

nemlerde raporlanmaktad›r. Müflteri
memnuniyetinde herkesin, görevleri ile
bütünün önemli bir parças› oldu¤unu iflleyen ve Migros’un 50. y›l› dolay›s›yla haz›rlanan film bu toplant›da izlendi.

Müflteri ‹liflkileri Prensipleri (M‹P)
P›nar Çimen-Tofafl
M‹P, tüm Tofafl mensuplar›n›n müflteri
ile temas an›nda yerine getirmesi gereken davran›fllar› tarif eden ve dolay›s›yla
tüm ifl süreçlerimizi müflteri mutlulu¤unu
yakalamak ad›na tekrar tekrar gözden
geçirmemizi sa¤layacak olan yeni yaflam
biçimimizdir. Bu prensipleri yaflama geçirmemizdeki ana amac›m›z do¤ru müflteri deneyimleri yaratarak müflteri gözünde alg›lanmam›z› iyilefltirmek (markam›za de¤er katmak) ve neticede sat›nalma e¤ilimini art›rmakt›r.

Tüketici Hizmetleri Nakliye Projesi

Sevgihan Marafll›gil-Koçbank
Pazar Araflt›rmas›: Müflteri memnuniyeti beklentilerle do¤rudan ilgilidir. Bu
nedenle beklentilerin bilinmesi müflteri
memnuniyetinin sa¤lanmas› aç›s›ndan
önemlidir. Pazar araflt›rmas› ile hedef kitlenin hem gelecekteki beklentisi hem de
mevcut ürünlerin iyilefltirilmeye aç›k
alanlar› tespit edilir. Her y›l müflteri anketleri yap›l›r.
Ürün Tasar›m›: Müflteri beklentisinin
ö¤renilmesinden sonra yeni ürün tasar›m› veya mevcut ürün ve hizmetlerde iyilefltirme yap›l›r.
Hizmet Sunumu: Hangi ürünün sunuldu¤u kadar nas›l sunuldu¤u da önemlidir. Müflterilerimiz bankam›zla olan iliflki
boyutuna göre segmentlere ayr›lm›flt›r.
Elde edilen veriler süreçlerin etkinliklerini ve verimliliklerini gelifltirmede kullan›lmaktad›r.
Tan›t›m: Pazarlama faaliyetleri düzenleyerek sat›fl öncesi talep gelifltirilir.
Sat›fl: fiube (Migros içi flubeler, mobil flube dahil) ve alternatif da¤›t›m kanallar›
(ATM, internet bankac›l›¤›, Fonobank)
için sat›fl stratejileri gelifltirilir.
Sat›fl Sonras› Hizmet: fiikâyet Yönetimi
elde etti¤i datalar›; pazarlama, sat›fl, ilgili
di¤er yönetimler ve üst yönetime aktar›r.

Kritik Baflar› Faktörleri: Rekabet avantaj› yaratan teknoloji; etkin ve verimli organizasyon; kaliteli ve kesintisiz hizmet.
D›fl müflteriye kadar uzanan hizmet zincirinde ‹ç Müflteri Memnuniyeti’nin de
üzerinde önemle durulmaktad›r.

Hepimiz Müflterilerimiz ‹çin Var›z
Ahu Baflkut-Migros
Müflteri memnuniyeti ve müflteri odakl›l›k sadece sahada ya da müflteri ile birebir temas halinde olan çal›flanlar› de¤il
tüm flirketi ilgilendirmektedir. Migros
Club CRM uygulamalar› ile müflteriler tan›nmakta, CRM stratejileri; “Yeni Müflteri
Kazanma”, “Sadakati Sa¤lama ve Koruma”, “Giden Müflteriyi Geri Kazanma”,
“Harcama Potansiyelini Art›rma” bafll›klar› alt›nda toplanmaktad›r. E-posta, call
center, ücretsiz müflteri telefon hatt› ile
yo¤un olarak bilgi ak›fl› gerçekleflmekte,
bunlar de¤erlendirilirken Migros Club
ekran› ile müflterilerin geribildirimleri
dikkate al›nmaktad›r.
Ar-Ge taraf›ndan yap›lan “Gizli Müflteri
Çal›flmas›” ile Migros ve rakip ma¤azalara müflteri ziyaretleri yap›lmakta, belirlenen kriterlerin müflteri gözü ile performanslar› de¤erlendirilmektedir. Bu sonuçlar daha sonra kriter, ma¤aza, bölge
gibi formatta internet sitesinde gerçek
zamanl› takip edilmekte ve 3 ayl›k dö-

i l e t i fl i m

Müflteri Memnuniyetini
Etkileyen Süreçler

Dursun Akkufl-Arçelik
Sat›fl› yap›lan ürünler yetkili sat›c› taraf›ndan tüketici adresine teslim edilmektedir.
Ayn› ürüne sunulacak hizmet için tüketici evine iki kez gidilmekte, bu maksatla
yetkili sat›c› ve yetkili servisin araç ve
personeli kullan›lmaktad›r. Nakliye hasarlar› kontrol alt›na al›namamakta, yetkili servis taraf›ndan montaj› yap›lamayan ürünlerin garanti bafllang›ç tarihi
kontrol d›fl›na ç›kmaktad›r. Sorunun çözümü için; da¤›t›m› yap›lacak günlük ortalama mamul adedi, mevcut ve ilave
kadrolar, araç ve ekipmanlar, benzer faaliyetleri gerçeklefltiren firmalara ait veriler ile hasar ve h›rs›zl›k sigortas›na ait veriler incelenmifl; “Tüketici Memnuniyetinin Sa¤lanmas›”, “Yetkili Sat›c› Memnuniyetinin Sa¤lanmas›”, “Maliyetlerin Azalt›lmas› ve Garanti Sürecinin Kontrol Alt›na Al›nmas›” gibi getirilerin flirkete olan
finansal katk›lar› hesaplanm›flt›r.
Ayr›nt›l› maliyet ve süreç analizi yap›larak
olas› güçlükler ve çözüm önerileri üzerinde çal›fl›lm›fl; kullan›lacak araç ve ekipmanlar›n belirlenmesi, ürün teslim alma,
nakliye, teslim etme sürecinin tasarlanmas›, yetkili sat›c›lar›n depolar›n›n harita
üzerinde belirlenmesi ile nakliye ve h›rs›zl›k sigortas› için uygulamalar iyilefltirme
faaliyetleri alt›nda tan›mlanm›flt›r. Al›nan
olumlu sonuçlar neticesinde sürekli iyilefltirmeye yönelik tedbirlerle uygulama
Türkiye geneline yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.
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Yoruldu¤unuzda
Küçük Bir Mola

Hayat Kurtarabilir...
i l e t i fl i m

Fiat, Trafik Y›l› kapsam›nda yap›lan etkinliklere
“Yoruldu¤unuzda küçük bir mola hayat kurtarabilir”
kampanyas›yla destek veriyor. Kampanyan›n tan›t›m›
amac›yla 15 Temmuz’da düzenlenen bas›n
toplant›s›nda, her y›l birçok vatandafl›n hayat›na mal
olan uykusuz ve yorgun olarak direksiyona geçmenin
do¤urdu¤u tehlikeye dikkat çekildi

20

2004 Trafik Y›l› nedeniyle “Trafikte
önce siz örnek olun! Di¤erlerinin de¤iflti¤ini göreceksiniz” anlay›fl› çerçevesinde çeflitli iletiflim kampanyalar› düzenleyen emniyet teflkilat›, yorgunluk ve
uykusuzlukla iliflkili trafik kazalar›na
dikkat çekmek amac›yla Fiat’›n deste¤iyle yeni bir kampanya bafllatt›. Kampanyan›n tan›t›m› için 15 Temmuz’da
Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen
bas›n toplant›s›na Tofafl CEO’su, Diego
Avesani, Karayolu Trafik Güvenli¤i Kurulu Baflkan› Abdullah Bolcu ve Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün üst düzey yöneticileri kat›ld›.
Ana mesaj›; uzun yolculuklarda bir an
önce varacaklar› yere ulaflmak isteyen
sürücüleri yorgun araç kullanmama
konusunda uyarma ve yorgunlu¤u giderecek molalar vermek gerekti¤ini
vurgulamak olan Fiat’›n trafik kampanyas›n›n tan›t›m›nda, özellikle yolculu¤un sonuna do¤Tofafl CEO’su
ru yorgunluk ve dikDiego Avesani
kat da¤›n›kl›¤›n›n üst
(solda),
noktaya ç›kt›¤›na ve Karayolu Trafik
var›lacak yere k›sa bir
Güvenli¤i
mesafe kalm›flsa dahi Kurulu Baflkan›
mola verilmesi gerek- Abdullah Bolcu.

ti¤ine dikkat çekildi. Toplant›da, kampanya nedeniyle Fiat’›n haz›rlad›¤› el
ilan›, afifl gibi görsel materyallerin
Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne teslim
edildi¤i ve bu malzemelerin trafik polisleri taraf›ndan sürücülere da¤›t›laca¤› bildirildi. Kampanya için özel olarak haz›rlanan filmin de bas›n mensuplar› ve kat›l›mc›lara izletildi¤i top-

lant›da, bu filmin çeflitli yerlerde ve
televizyonlarda gösterilece¤i belirtildi.
Kampanyan›n ne kadar çok duyulursa
ve ne kadar çok tart›fl›l›rsa o derece
baflar›l› olaca¤› belirtilirken, bas›n
mensuplar›n›n bu konuda üstlerine
düflen hassasiyeti göstermeleri gerekti¤i vurguland›.

“Güvenli Otomobiller
Üretmek Yeterli De¤il!”

15 Temmuz’da Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen bas›n toplant›s›na Tofafl yöneticileri,
Karayolu Trafik Güvenli¤i Kurulu Üyeleri ve Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün üst düzey yöneticileri
kat›ld›.

sporlar›n›n geliflmesine katk›da bulunan,
pek çok sivil toplum kurulufluna maddi
manevi destek olan Tofafl olarak, bu projeyle yine topluma fayda yaratma amac›nday›z. Çünkü bu bizim en önemli görevimiz.”

‹letiflim Kampanyalar›
Çok Önemli
Bas›n toplant›s›nda söz alan Karayolu
Trafik Güvenli¤i Kurulu Baflkan› Abdullah Bolcu, kazalar›n uzun süreli ve dinlenmeden seyahate devam eden sürücülerin trafi¤e yeterince odaklanmamas›,
alg› ve reflekslerindeki yavafllamadan
kaynakland›¤›n› söyledi.
Trafi¤e kat›lanlarda “trafik kültürü ve bilinç eksikli¤i” oldu¤unu vurgulayan Bolcu, bu durumun trafi¤in aksamas›na ya
da kazalara neden oldu¤unu dile getirdi.
Kazalar›n nedenlerine iliflkin verilerin,
insan unsurunun önemini, onun tutum
ve davran›fllar›n›n de¤ifltirilmesi gerekti¤ini ortaya koydu¤unu ifade eden Bolcu, “Bilgi düzeyini gelifltirmeyi hedef
alan iletiflim kampanyalar›na önem
veriyoruz” dedi. Türkiye’de tafl›mac›l›¤›n yüzde 95’inin karayollar›nda gerçekleflti¤ini ifade eden Bolcu, hükümetin,
deniz ve rayl› sistem tafl›mac›l›¤›n› gelifltirmek için
çeflitli projeler gelifltirdi¤ini
anlatt›. Konuflmas›nda Ba¤dat
Caddesi’ndeki trafik önlemlerine de de-

¤inen Bolcu, burada al›nan önlemlerin
de etkisini göstermeye bafllad›¤›n› dile
getirdi.
Kampanyan›n yürütülmesi için sundu¤u
katk›lar› nedeniyle Tofafl’a teflekkür
eden Bolcu, 2004 Trafik Y›l› etkinlikleri
kapsam›nda oluflturulan televizyon spotlar›n›n ve tan›t›m filmlerinin etkili olmas› için medyan›n da
gereken deste¤i göstermesini beklediklerini dile getirdi.

i l e t i fl i m

Trafikte uykusuzluk ve yorgunluk konusunda yeni bir duyarl›l›k yaratmay› bir
sosyal sorumluluk projesi olarak ele ald›klar›n› vurgulayan Tofafl CEO’su Diego
Avesani, sürücülerin kendi kendini kontrol etmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. Otokontrol mekanizmas›n›n yayg›nlaflmas›
için sürücülerin bilinçlendirilmesinin
önemine dikkat çeken Avesani, bu kampanyada Fiat olarak Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne verdikleri destekten dolay›
duyduklar› memnuniyeti dile getirdi. Fiat
otomobillerinin üretiminde güvenli¤e
çok önem verdiklerini ancak güvenli
otomobillerin karayollar›nda güvenli yolculuk için yeterli olmad›¤›n› söyleyen
Avesani, kampanyan›n amac›n›n, önemsenmedi¤i için her y›l pek çok vatandafl›n hayat›na mal olan uykusuz ve yorgun
biçimde direksiyona geçmenin do¤urdu¤u tehlikeye dikkati çekmek oldu¤unu
anlatt›. Avesani, uyku iliflkili kazalar›n
özellikle gençler ve ticari araç sürücüleri
aras›nda yayg›n oldu¤unu kaydederken,
“Küçük bir mola vererek hem kendi hayat›n›z› hem de baflkalar›n›n hayat›n› tehlikelerden koruyabilirsiniz” dedi. Avesani, Türkiye’deki araç park›n›n yaklafl›k
üçte birini üreten Tofafl olarak böylesine
göz ard› edilen ve pek çok kiflinin yaflam›na ve sa¤l›¤›na mal olan toplumsal bir
tehdide dikkat çekmek istediklerini belirterek, kampanya sonunda sürücüleri
yorgun direksiyon bafl›na geçmeme konusunda bilinçlendirilirse amaçlar›na
ulaflacaklar›n› vurgulad›. Türkiye’nin sanayi devi Tofafl’›n ticari, kanuni ve ekonomik sorumluluklar› gibi sosyal sorumluluklar›na da önem verdi¤inin alt›n› çizen Avesani sözlerine flöyle devam etti:
“Tofafl Spor Kulübü ile alt› branflta lisansl› sporcu yetifltiren, Bursa’da kurdu¤u
Türkiye’nin ilk ve tek araba müzesiyle
otomotiv miras›na sahip ç›kan, Fiat
Abarth Motor Sports tak›m›yla motor
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Üstün Performans ‹çin Önce

“‹stemek” Gerekir

i l e t i fl i m

Günümüzün yo¤un ifl hayat›nda baflar›l› olman›n
belki de birinci yolu üstün performans göstermeyi
arzulamakt›r. Ulusararas› bir konferansç› ve
dan›flman olan Nido Quebein, bu konuya
de¤iniyor ve flöyle diyor: “‹nsanlara üstün
performansa ulaflmalar›n› emredemezsiniz”
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‹

‹flimizi gelifltirmemiz veya müflterilerimize daha iyi hizmet vermemiz, bizimle
birlikte çal›flan kifliler için, hiçbir zaman
bizim için oldu¤u kadar önemli olmayacakt›r. Ama çal›flanlar›m›z› yan›m›za çekebilmek için ve onlar›n üstün performans göstermelerini sa¤layabilece¤imiz
birçok yol var. Çal›flanlar›n›z›n ifle zaman›nda gelmelerini, kurumun kurallar›na
uymalar›n›, iyi ifl yapmalar›n› ve üstün
performans göstermelerini çal›flanlar›n›zdan istemek sizin hakk›n›z. Bunlar için
yapt›r›m da uygulayabilirsiniz. Ancak çal›flanlar›n›z›n gerçekten sizin yan›n›zda
olmalar›, sizin iflinizle en az sizin kadar
ilgilenmelerini ve isteyerek yapmalar›n›
bu yapt›r›mlarla sa¤layamazs›n›z. Kimi
insanlar›n, birlikte çal›flt›¤› kiflileri kendi
yönüne çekmek gibi bir kabiliyetleri vard›r. Bu konuda akla ilk gelenler John F.
Kennedy ile Lee Iacocca’d›r.
Kennedy, Iacocca ve onlar gibi büyük liderler, insanlar›n, onlar›n hedefleri için
istekle çal›flmalar›n›, ifllerine kendilerini
adamalar›n› sa¤lam›fllard›r. Pekiyi nas›l?
Karizma sahibi olmak veya etkileyici konuflmalar yapmak bir art› olabilir ama yeterli de¤ildir. Büyük liderler olarak tarihe
isimlerini yazd›rm›fl bu kifliler, kendi vizyonlar›n› di¤erlerinin de vizyonu haline
getirmeyi baflarm›fllard›r.
Baflkan Kennedy 1960’lar›n bafllar›nda
aya insan göndermeyi akl›na koymufltu
ve bunu yapabileceklerini Amerikan hal-

k›na söylemiflti. Hedefine o kadar inanarak söylemiflti ki, Amerikan halk› da aya
insan gönderilebilece¤ine inanm›fl ve
kendilerini bu iflin gerçeklefltirilmesine
adam›fllard›. Sonuçta, Kennedy’nin söyleminden on y›l gibi k›sa bir süre sonra
Amerika aya insan göndermeyi baflarm›flt›.

‹kna Becerisi
Lee Iacocca ise, Chrysler Corporation’a girdi¤inde flirket bir kriz içindeydi,
durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Ama Iacocca “Bu flirketi düzeltece¤iz” dedi. Ortaya aç›k bir hedef konmufltu. Bu hedefe ulaflabilmek için sa¤lam
bir aksiyon plan› haz›rlanm›fl ve kurum
içinde hedefe inanç yarat›lm›flt›. Sonunda kongre, daha önce hiçbir özel flirkete
verilmemifl olan, en yüksek kredinin verilmesi için ikna edilmiflti.
Net bir flekilde tan›mlanm›fl hedefler,
sa¤lam bir aksiyon plan› ve güçlü bir
inanç, insanlar› sizin taraf›n›za çekmek
için zorunlu faktörlerdir. E¤er bu unsurlar› çal›flanlar›n›za iyi aktarabilirseniz ve
onlar›n da bunlara inanmas›n› sa¤layabilirseniz onlar› yan›n›za alabilirsiniz. Çal›flanlar›n›z bu inançla kendilerini ifllerine
adayacaklard›r.
Ancak çal›flanlar›n›zdan üstün performans alabilmek için onlar› yan›n›za çekmeniz yetmez. Onlar›n size güvenmelerini de sa¤lamal›s›n›z. Sizin de onlar›n

haklar›n› gözetece¤inize, onlara adil olaca¤›n›za inanmal›d›rlar.
‹nsan sizin nedenlerinizle de¤il, kendi nedenleri ile çal›fl›rlar. Bu yüzden hedeflerinizi, aksiyon plan›n›z› ve söylemlerinizi, çal›flanlar›n da bir flekilde yarar›na olacak flekilde biçimlendirmeniz gereklidir.
‹nsanlar çal›flmalar›n›n sonucunda kendileri içinde bir yarar olmas›n› isterler. Daha fazla çal›flmalar›n›n, onlara daha fazla yarar sa¤layaca¤›n› bildiklerinde ise, üstün performans göstereceklerdir. Bu yüzden çal›flanlar›n›za kurumun büyümesinin onlara da fayda getiece¤ini anlat›n ve
bunu söylem ve eylemlerinizle destekleyin. ‹nsanlar, kendilerine fayda getirecek f›rsatlardan yararlanmak isterler
ve bunun için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar.

Bunu Baflarabilmek ‹çin Sizlere On ‹pucu

i l e t i fl i m

1. Ücretlerin, çal›flanlar›n ürettikleri gelirlere ba¤l› olmas›n› sa¤lay›n. Örne¤in çal›flanlar›n›za kârdan pay verebilirsiniz, ancak bu adil olmayabilece¤i için iyi bir yöntem de¤ildir. Daha iyisi, çal›flanlar›n daha iyi ifl yapt›kça daha
çok para kazanmalar›n› sa¤layacak bir sistem kurmakt›r.
2. Çok iyi performans gösterenleri sürekli ve herkesin
önünde takdir edin veya bir ödül verin. ‹nsanlar di¤erlerinin gözünde baflar›l› olmay› severler. Böyle bir ödül sistemi, herkeste daha çok çal›flma iste¤i yaratacakt›r.
3. Çal›flanlar›n›z›n yap›lan ifllere katk›da bulunmalar›n›
sa¤lay›n, onlar›n görüfllerini al›n. ‹çlerinde kendi paylar›
olacak iflleri daha kolay kabullenip, daha istekli bir flekilde yapacaklard›r.
4. Terfilerinizi, kurumda en uzun çal›flana göre yapmay›n.
Çal›flanlar›n›z› bilgi birikimi, kapasite ve yeteneklerine göre terfi ettirin. Bu kiflilerin, yeni ifllerinin üstesinden gelebileceklerinden emin olun.
5. Yeni bir görev verece¤iniz her çal›flan›n, bu ifli yapabilmesi için e¤itime ihtiyac› oldu¤unu varsay›n. Kimi insanlar, yeni ifllere k›sa sürede adapte olabilseler de, ço¤u belli bir e¤itim almadan yeni görevlerin üstesinden gelemez.
6. Kurum içinde herkesin dan›flabilece¤i ak›l hocas› rolünü üstlenin. Çal›flanlar›n›z›, kendilerini kuruma yararl›
olacaklar› flekilde gelifltirmeleri ve daha iyi ifller ç›karmalar› için teflvik edin. Kurum içinde ç›kan sorunlarla a›n›nda ilgilenip, çözüm üretin.
7. Çal›flanlar›n›zla iyi ve sürekli iliflkiler kurun. Onlara
önemli ve de¤erli olduklar›n› hissettirmeyi unutmay›n.
8. Çal›flanlar›n›z›n hem mesleki hem de bireysel geliflimleri için f›rsatlar› yarat›n.
9. ‹nsan kaynaklar› stratejinizin aç›k, net ve adil olmas›n›
sa¤lay›n. Çal›flanlar›n anlamad›¤›, inanmad›¤› veya uygulamad›¤› stratejiler size yarardan çok zarar getirecektir.
10. Primadonnalarla yetersiz performans gösterenleri, kurumun düzenini bozmalar›na izin vermeden ay›klay›n.
Sizin vizyonunuzu benimseyecek ve hedefinize ulaflman›z için tüm kalbiyle sizin yan›n›zda çal›flacak bir ekip
kurmak zaman ve çaba gerektirir ama sonucu her fleye
de¤er.
Bu yaz› yazar›n›n izni al›narak yay›nlanm›flt›r.
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Verimlilik
insan kaynaklar›

“En Baflar›l› Koçlular”da “Yenili¤e Koflanlar” kategorisinde mavi yakal›lar aras›nda
ödüle hak kazanan Otoyol Sanayi’den Ali Yaman bu ayki konu¤umuz. Yaman ile
ödül kazanan projesi, “Diflli Kutusu Operasyonunun ‹yilefltirilmesi” üzerine konufltuk
Bize k›saca ödül kazanan projenizi anlat›r
m›s›n›z?
Proje bafll›¤›na “fikstür (ba¤lama aparat›)
gelifltirme” diyebiliriz. Söz konusu fikstürü üreti¤imiz araçlarda kullan›lan diflli
kutusunun iflleme operasyonlar›n› azaltmak için gelifltirdim. ‹flleme operasyonlar› mevcut durumda befl ayr› tezgahta
(Mazak H630N-8, Wonderer, Posalux,
Elha ve Fendth) yap›lmaktayd›. Bizim bu
proje kapsam›nda gelifltirdi¤imiz bir ba¤lama aparat› ile parça tek bir tezgahta
(Mazak H630N-8) ifllenmeye bafllad›.
Böylelikle 15 günde üretilebilen parçan›n bir günde üretilmesi sa¤land›.
Projeden ne gibi kazançlar sa¤land›?
Elde edilen kazançlar› üç ana bafll›k alt›nda toplamak gerekir. Verimlilik yönünden bak›ld›¤›nda öncelikle ekipman
verimlili¤inde art›fl sa¤land›. Befl ayr› tezgahta iflleme için yedi ayr› “setup” ve
ayar gerekmekteydi. Tek tezgahta üretilmesiyle bu ayar sürelerinin tamam› ortadan kalkt›. Mevcut durumda bir tezgahbir operatör iken iyilefltirme sonras› iki
tezgah-1 operatör durumu sa¤land›. Kazan›lan iflçilik parça bafl›na dakikada
20.42 adam olarak hesaplanabilir. Bunu

araflt›rarak, mevcut flartlar› iyilefltirici
yönde fikirler üretirek önermifl olmam
ödül almam›n gerekçesiydi. Tabi birde
yapm›fl oldu¤um bu çal›flmayla, beklenmeyen bir f›rsat elde etmemiz de önemli bir kriterdi.
Proje ödülü ald›ktan sonra uygulama alan›na geçti mi?
Proje, belirlenmifl olan deneme aflamalar›ndan geçtikten sonra onayland›. Sonra
üretime geçildi. Yaklafl›k 1,5 y›ldan beri
uygulama yap›l›yor.

maliyet cinsinden de parça bafl›na 8,2
Euro olarak belirleyebiliriz.
Kalite yönünden bak›ld›¤›ndaysa, mevcut üretim flartlar›nda her 150 adet parçadan bir adedi hurdaya at›lmakta iken iyilefltirme sonras› bu durum ortadan kalkt›. Maliyet yönünden elde edilen kazançalr› ise süreklilik arz eden ve bir defaya
mahsus olmak üzere sa¤lanan kazançlar
olarak iki bafll›kta toplayabiliriz. Süreklilik arz eden iflçilik kazanc›m›z y›lda 10
bin 741 Euro olarak görülüyor. Bir defaya mahsus kazanc›m›zda ise dört tezgah
bir daha kullan›lmamak üzere bofla ç›kt›. Bunun bize kazanc› 6 bin 300 Euro.
Bu sayede elde edilen 190 m2’lik alan ise
62 bin 700 Euro. Di¤er yandan ürün
stoklama maliyetinden 1817, tak›m stoklama maliyetinden de 333 Euro kazanç
sa¤lanarak toplam kazanç 81 bin 891 Euro’ya ç›kt›.
Projenize ödül verilmesinin sizce gerekçesi neydi?
Sürekli iyileflme için en iyi uygulamalar›
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Ödüle aday olma sürecini anlat›r m›s›n›z?
Sizin için sürpriz oldu mu?
Projemiz için 2003 y›l› bafllar›nda haz›rl›klara baflland›. Bir ay içerisinde alt yap›s› haz›rland› ve olumlu sonuçlar al›nd›ktan sonra üretime geçildi. Koç Holding taraf›ndan ilk defa “En Baflar›l›
Koçlular” için baflvuruda bulunuldu.
Sonra biz de En Baflar›l› Koçlularda dereceye girmeyi baflard›k. Aç›kças› böyle
bir ödülü bekliyorduk. Çünkü projemiz
daha önce Milli Prodüktivite Merkezi taraf›ndan da ödüle lay›k görülmüfltü.
MPM taraf›ndan y›l›n en iyi çal›flan› ödülünü alm›flt›k.
Törendeki duygular›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Törende tabii ki heyecan ve sevinç vard›. Çünkü yapt›¤›m iflten dolay› çok haz
duymufltum. Bunun Otoyol çal›flan› olarak yönetim taraf›ndan ödüllendirilmesi
beni çal›flma bak›m›ndan motive etmiflti.
Bir de projemin Holding taraf›ndan ödüle lay›k görülmesi ailece hepimizi sevindirdi. Ödül ald›ktan sonra düflüncelerimi, arkadafllar aras›nda daha iyi anlat›yorum.

Bir Karede
Koç Allianz’›n bu y›l on birincisini
düzenledi¤i foto¤raf yar›flmas›n›n,
konusu “uçmak”. Siyah-beyaz ile
renkli olmak üzere iki ayr› dalda
düzenlenen foto¤raf yar›flmas›na son
baflvuru tarihi 1 Ekim 2004

nan en önemli kriter, foto¤raflar›n herhangi bir yar›flmada derece almam›fl olmas›. Foto¤raf›n sergilenmifl veya yay›nlanm›fl olmas›, yar›flmaya kat›l›m bak›m›ndan bir engel teflkil etmiyor.
Seçici kurulu, Mimar Sinan Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Öner
Gezgin, Foto¤raf Sanatç›lar› fiakir Eczac›bafl›, Ani Çelik Arevyan, Merih
Ako¤ul, Arif Aflç›, Foto¤raf Dergisi Editörü Nadir Ede ile Koç Allianz Murah-

has Azas› ve Genel Müdürü M. Kemal
Olgaç’tan oluflan yar›flmada, her iki kategoride birincileri 4 milyar 500 milyon,
ikincileri 3 milyar, üçüncü yar›flmac›lar›
ise 2 milyar TL ödül bekliyor.
Koç Allianz Foto¤raf Yar›flmas›’n›n sonuçlar› 24 Ekim 2004 tarihinde duyurulacak. Yar›flmada ödüle ve sergilenmeye
de¤er görülen eserler ise takip eden bir
ay içinde Koç Allianz Oditoryum Fuayesi’nde foto¤rafseverlere sunulacak.

kültürel vizyon

U

“Uçmak sadece kanat ç›rpmak m›d›r?
O zaman sevinçten, mutluluktan uçman›n foto¤raf› olur muydu?
Gökyüzünün mavi derinli¤i sadece kufllar›n m›d›r?
O zaman uçaklar›, helikopterleri, paraflütle süzülenleri, uçurtmalar›, rüzgâr›n
havaland›rd›¤› yapraklar› nas›l foto¤raflard›k?”
‹flte bu y›l 11. kez düzenlenen Koç Allianz Foto¤raf Yar›flmas›, bu sorular›n yan›tlar›n› ar›yor. Yar›flman›n bu y›lki konusu “Uçmak”. Paraflütler, uçurtmalar ve
kufllar gibi havada uçan her fleyin yans›t›ld›¤› foto¤raflar›n de¤erlendirilece¤i
yar›flma; mutluluktan, zevkten, sevinçten uçan insan foto¤raflar›na da aç›k. Siyah-beyaz ve renkli olmak üzere iki ayr› dalda gerçeklefltirilen, amatör ve profesyonel tüm foto¤rafseverlerin kat›labilece¤i yar›flmaya, 1 Ekim 2004 Cuma akflam›na kadar baflvurulabiliyor.
Daha önceki y›llarda “Ellerin Dili”, “Türkiye’nin Köprüleri”, “Çarfl›-Pazar”, “Türkiye’nin Aileleri” gibi pek çok farkl› ve
ilginç konuda düzenlenen yar›flmaya bu
y›l da büyük bir ilgi bekleniyor. Her
aday, her bir dal için en çok befl adet foto¤rafla yar›flmaya kat›labiliyor. Yar›flmaya kabul edilecek foto¤raflarda ara-

“Uçmak”

Yar›flma ‹çin Baflvuru Adresi
Koç Allianz Foto¤raf
Yar›flmas› 2004
Ba¤larbafl›, K›s›kl› Cad. No: 11
Altunizade 34662 ‹stanbul

www.kocallianz.com.tr
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“‹flimizin Temelinde
Samimiyet Var”

K
birlikte baflarmak

Koç Toplulu¤u ile birlikteli¤iniz nas›l bafllad›?
Ford acenteli¤ine 1980 y›l›nda bafllad›m.
Kelefller Motorlu Araçlar, bir aile flirketi. Koç Toplulu¤u ile aile iliflkilerimiz
1960’l› y›llarda Arçelik’le bafll›yor. Sonras›nda s›ras›yla Koç Toplulu¤u’nun üretmifl oldu¤u, o zamanki ad›yla Uniroyal
lastikleri, dayan›kl› tüketim ürünleri, Beko’nun acenteli¤i, ard›ndan Tofafl acenteli¤i yapt›k. fiu anda da Ford acentesi
olarak devam ediyoruz.

verdi. Bu sebeple 50-100 metrekarelik sat›fl ma¤azalar›ndan, bugünkü
8-10 bin metrekarelik plazalara rahat bir flekilde tafl›nd›k. Biz 1995
hatta 2000 y›l›na kadar yap›lan bayi
toplant›lar›nda, hep Türkiye haritas›na bakarak yönümüzü bulmaya
çal›fl›rd›k. 1995 y›l›yd›, ‹ngiltere’deki
bir toplant›ya kat›ld›¤›m›zda ilk defa önümüze bir dünya haritas› geldi.
O dünya haritas›nda gördük ki,
Ford’un dünyan›n her taraf›nda teflkilat› var.

Ford ile tan›flman›z nas›l oldu?
Ford’la tan›flmam›z, yine ailenin içinden
gelen bir sistemle oldu. Biz zaten 1972
y›l›nda Tofafl’›n acentesiydik. 1980’li y›lllarda Ford acenteli¤ine geçtik. O dönemlerde ‹stanbul bayisi olarak Sirkeci’de faaliyet gösteriyorduk. 1993 y›l›nda, yeni
Ford Escort otomobillerinin imalat› ile
birlikte Sirkeci’den ç›kt›k. Bayrampafla
bölgesinde, daha küçük bir iflyerinde sadece sat›fl amaçl› bafllad›k. 1997’de sekiz
bin metrekare alana sahip plazam›z› infla
ettik. Burada; servis, yedek parça, sat›fl,
filo ve sigorta alanlar›nda faaliyet gösteriyoruz. 1997 y›l›ndan beri bu plazaday›z
ve gerçek anlamda müflteriye ve her dalda hizmeti, yani hem sat›fl aflamas›nda
hem sat›fl sonras›ndaki hizmeti ancak
böyle büyük bir mekânda yapabiliyoruz.
Ford Otosan, 2001 y›l›nda y›lda 20 bin araç
üretirken, flu anda y›lda 200 bin araç üretiyor. H›zla büyüyen köklü bir kuruluflun çat›s› alt›nda olman›n avantajlar› neler?
1990 y›l›ndan beri Avrupa’daki fuarlar›n
ço¤una gittim. O fuarlara gitti¤im zaman,
Ford’un Avrupa’da ne kadar köklü, ne
kadar büyük bir firma oldu¤unu çok daha iyi gördüm. Fakat Türkiye’de yerli
üretim oldu¤undan, d›fla kapal› bir ekonomi oldu¤undan bu ürünlerin Türkiye’ye ithalat› yoktu. Dolay›s›yla Ford ger-
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1980’li y›llardan bu yana Ford acenteli¤i yapan
Bayrampafla Ford Otosan Yetkili Bayii Kelefller
Ford Plaza’n›n sahibi Ahmet Kelefl, “Hayat Boyu
Müflteriler” felsefesinin tüm çal›flmalar›na yön
verdi¤ini söylüyor ve ekliyor: “Bütün organizasyonu
müflterinin hayat›n› kolaylaflt›rmak üzerine
programlamal›s›n›z”

çek anlamda büyümesini gerçeklefltiremiyordu. Ford olarak, sadece ticari araç
satan bir firma konumundayd›k. Ürünlerimizin içinde otomobil yoktu. Ticari
araçlar›m›z da s›n›rl› say›dayd›.
1995’ten sonra, Ford ve Koç Toplulu¤u
ortak olduktan sonra, Ford’un gerçek gücünü alg›lamaya ve anlamaya bafllad›k.
Bu elbette bayi olarak bize yapaca¤›m›z
yeni yat›r›mlar konusunda büyük güç

Ford’un “Hayat Boyu Müflteriler” felsefesi alt›nda gerçeklefltirdi¤i çeflitli
çal›flmalar var. Siz bu do¤rultuda,
müflteri memnuniyetini sa¤layabilmek için kendi bünyenizde ne gibi çal›flmalar yap›yorsunuz?
fiirketin içindeki ana flablon Ford’un
müflteri memnuniyeti program›ndan geliyor. Bizim onun üzerine
yapm›fl oldu¤umuz baz› küçük ilaveler var. Elemanlara yapt›¤›m›z yat›r›mlar var. Ama esas kayna¤›m›z Ford’un
müflteri memnuniyeti program›. Ford’dan
bize gelmifl olan flablonda sat›fl, servis,
yedek parça ve müflteri iliflkileri bafll›klar› alt›nda dört bölüm var. Buna sigorta hizmetlerini de ekleyebiliriz. Bu hizmetlerin içerisinde, Ford’un e¤itimlerini
alm›fl elemanlar› biz sistem içerisinde de¤erlendiriyoruz. Örne¤in eleman›n bölü-

Türkiye’de otomotiv piyasas›n›n oldukça
canland›¤› bir dönemdeyiz. Sektörün içinde yaflayan biri olarak, otomotiv pazar› ile
ilgili sizin görüfllerinizi alabilir miyiz?
1990’l› y›llarda rahmetli Turgut Özal,

“Türkiye’de bir milyon otomobil sat›lacak” demiflti. O zaman Türkiye’de otomobil sat›fl› 200 bin civar›ndayd›. Bu sene neredeyse 1 milyonlu rakamlara do¤ru gelmeye bafllad›. O dönemlerde de
Turgut Özal, sadece yerli üretimle 1 milyonluk müflteri potansiyelinin yarat›lamayaca¤›n›, dünyaya aç›k bir Türkiye’nin olmas› gerekti¤ini ve dünyan›n
her taraf›ndaki, her tipteki ürünlerin buraya gelerek çeflitli müflteri katmanlar›na
ulaflabilece¤ini ve ulaflt›¤› takdirde 1 milyonluk pazarlara ulafl›labilece¤ini söylüyordu. Türkiye o dönemlerde krizlere
girmeseydi, belki 1 milyonlu rakamlar›
90’l› y›llarda da yakalam›fl olacakt›k. 65
milyonluk Türkiye’deki sat›fl›n 1 milyondan çok daha fazla olmas› gerekti¤ine
inan›yorum.
Her sektörde rekabetin artt›¤› bu dönemde,
rakiplerinizden farkl›laflmak için ne gibi
çal›flmalar yap›yorsunuz? Sizi di¤erlerinden ay›ran en büyük özelli¤iniz nedir?
Sizi; e¤itiminiz, kaliteniz ve bak›fl aç›n›z
farkl›laflt›r›r. E¤er yap›n›z e¤itimliyse, kalite standartlar›n›z yüksekse, geriye bir
tek bak›fl aç›n›z kal›yor. Daha önce de

belirtti¤im gibi, ald›¤›m›z e¤itim müflteri
memnuniyeti anlay›fl›yla paralel do¤rultuda gidiyor. ‹flimizi buna paralel olarak
samimi bir flekilde yap›yoruz. Bütün
olaylar›n odak noktas›na müflterinizi koyup da, müflteriden hareket ederseniz,
üretece¤iniz ürünleri, verece¤iniz hizmetleri ve içerideki bütün organizasyonu
müflterinin hayat›n› kolaylaflt›rmak üzerine programlarsan›z, müflteri bundan etkilenir. Hizmetin iyi oldu¤unu, ona farkl› bir flekilde geldi¤ini, onu rahatlatt›¤›n›
hissetti¤i için, hizmetten istedi¤i fayday›
almaya bafllar.

birlikte baflarmak

mü sat›flsa, öncelikle o kiflinin bireysel
performans›n› ölçen kriterlerimiz var.
Her sat›fl eleman›n›n, hangi gün kaç araç
satt›¤›, kaç müflteriyle görüfltü¤ü, kaç eski müflterisini takip etti¤i ile ilgili bir skalas› var. Diyelim bir sat›fl eleman›n›n
portföyünde befl yüz müflterisi var. Bu
müflterilerin bir k›sm› araç alm›fl, bir k›sm› showroom’a gelip bilgi alm›fl, bir k›sm› da bizzat müflteriye gidip temasta bulunmufl. Bu sat›fl eleman›n›n birinci görevi, müflterilerinin tamam› ile ilgili; bölgeleri, ifl kollar›, araç parklar› gibi konularda bilgiler ç›karmakt›r. Bu temel bilgileri
ald›ktan sonra bir izleme plan› yapar. Bu
izleme program› üç seneye varan 1, 3, 6,
12, 24 ve 36 ayl›k izlemeleri kapsar. Buradaki temel amaç sad›k müflteri yaratmak, müflterinin olabilecek her türlü sorununa an›nda çözüm bulmak ve müflterinin otomotiv konusundaki tüm ihtiyaçlar›na cevap verebilmektir.

Bir Ford bayisi olarak Koç Toplulu¤u bünyesinde yer al›yorsunuz. Bu ba¤›n getirdi¤i
Koç kültürü sizin ifl yap›fl biçimlerinizi nas›l etkiliyor?
Koç kültürüyle tan›flmam 1960 y›l›na kadar uzan›yor. Beko, Arçelik, Uniroyal ve
Tofafl’la süregelen ba¤›m›z, flu anda da
Ford sayesinde devam ediyor. Vehbi
Koç’un toplant›lar›m›za gelip, iki söz etmesi bile bizleri çok etkiliyordu. Vehbi
Bey, iyi analiz eden, iyi yorumlayan, istedi¤i mesajlar› çok iyi verebilen bir insand›. Bunu daha sonra Rahmi Bey’de de
gördük. fiimdi de Mustafa Bey’i de yapt›¤› toplant›larda, konuflmalarda izliyoruz.
Koç kültürü, anlatmas› kolay de¤il ama,
müflteri hizmetine odakl› olarak geliflti.
Dürüstlük, çal›flkanl›k, iyi hizmet çerçevesinde geliflti. Bunun üzerine Ford’un
da kültürünü ilave etmek istiyorum.
Gülbin Gayretlier
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hayata dair

“Metropol Kad›n› Deyip
Geçmeyin, Gerekirse
Traktör de Kullan›r›z!”
Kimilerine göre motorlu araçlar sadece erkekler içindir. Hele hele konu traktör
olunca bu inanç daha da güçlenir. Milliyet gazetesiden fiule Yüceb›y›k,
Bizden Haberler için Türk Traktör’ün TM175 modelini kulland› ve bu inanc›n
pek de yerinde olmad›¤›n› gösterdi

18

18 Nisan Pazar günü Milliyet Business
ekinde çok hofl bir haber vard›. Bülent
Yard›mc› imzal› haberin konusu Denizli Sarayköy’den Filiz Ekiz ad›nda genç
bir k›zla ilgiliydi.
Koç Holding, genç kad›n›, babas›n›n
tarla sürdü¤ü traktörün yeni modelini
görmesi için ‹stanbul’a getirmiflti.
Traktörlerle büyüyen ama hayat›nda
Denizli d›fl›nda flehir görmemifl olan Fi-
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liz, holdinge yazd›¤› bir mektupta, bir
gün ‹stanbul’u görmeyi çok istedi¤ini
ama imkâns›zl›klardan ötürü gelemedi¤ini anlatm›flt›.
New Holland Trakmak yetkilileri de
jest yap›p, yeni modelin tan›t›m toplant›s›na onu da ça¤›rm›fllar, Sarayköylü
çiftçi k›z› Filiz’in bu arzunu yerine getirmifllerdi. Duygu yönü a¤›r basan, okuyanlar› birazc›k hüzünlendiren bir ha-

berdi. fiimdi okudu¤unuz haberinse, komedi yönü a¤›rl›kta.
Bu kez kahraman›m›z, tam bir metropol
kad›n›. ‹stanbul’da do¤mufl, ‹stanbul’da
büyümüfl. Hayat›nda üç befl kez, o da
en az bir kilometre uzaktan olmak üzere traktör görmüfl. Daha önce yanl›fll›kla
bile olsa, herhangi bir tarlaya ayak basmam›fl bir kad›n.
Ve Koç Holding, bu kez de bu kad›n›,

traktör kullanmak üzere bir köye davet
ediyor.
Bu kad›n kim mi?
fiule Yüceb›y›k, yani ben!...

Traktör Kullanmak Kim, Ben Kim?

Ve Çanta Köyü’ndeyiz
‹stanbul’a bir saat mesafede, gerçek bir
köy hayat› yaflan›yor buralarda. Bu¤day,
arpa, ayçiçe¤i tarlalar›, bostanlar, birbirinden sevimli köyler, inekler, koyunlar,
tavuklar... Her fley ne kadar da do¤ald›.
Ve vakit geldi çatt›.
Çanta köyünde bizi bekleyen traktörün
yan›na vard›k. Ö¤len s›ca¤›nda kan ter
içinde kalm›fl ve durumdan haberi olmayan iflçiler, beni “ne alaka” edas›yla süzüyorlard›. Traktör geldi. Tahsin Bey,
benim kullanaca¤›m› söyleyince, iflçiler
önce hayretle “Ne, siz mi?” diye ç›¤l›k att›lar. Sonra, hayatlar›nda nadir karfl›laflacaklar› bu manzaran›n keyfini ç›karmak
için, ifli gücü b›rak›p, seyre koyuldular.

bir tarla dolusu erke¤in karfl›s›nda.
Sonradan New Holland TM175 modeli
oldu¤unu ö¤rendi¤im traktörün kabinine yerlefltim. Bir ayçiçe¤i tarlas›n›n orta-

s›ndayd›k. Manzara harikayd› ama benim bunu seyredecek halim mi vard›?
Bir dakika, bu bildi¤im traktörlere hiç
benzemiyordu. Kabine iki basamakla
kolayca ç›kt›m. Kafamdaki “toz toprak
içinde, hop hop hoplayan, sürücüsüne
iflkence çektiren traktör” imaj› an›nda silinmiflti. Kabinin içi buz gibiydi; ve s›k›
bir müzik sistemi vard›. Otomatik vitesi,
bilgisayar›yla, lüks bir otomobilde var
olan tüm donan›ma sahipti.
Oradan biri, traktörün el frenini, gaz pedal›n›, vitesi gösterip, kenara çekildi.
Kullan›m› otomobile benziyordu. Yine
el frenini indiriyor, ileri geri dü¤melerini
ayarl›yor, vites yükseltip gaza basmak
suretiyle dev arac› hareket ettirebiliyordunuz.

Tavflan ve Kaplumba¤a
Üstelik, espriliydi. Üzerinde tavflan ve
kaplumba¤a çizimi olan iki dü¤me vard›. Vites büyütürken tavflana, küçültürken kaplumba¤aya bas›yordunuz.
‹lk denemem fiyaskoydu. Kendimi bir
anda, tarlan›n ortas›nda geri geri giderken buldum. Biri yetiflti ve yanl›fll›kla ileri yerine geriye takt›¤›m vitesi düzeltti.
Birkaç dakika içinde traktör kullanan biriydim. Gururluydum, çünkü kimse umdu¤u kadar gülememifl, hatta hakk›m›
teslim edip alk›fllam›fllard› bile...
fiimdi övüne övüne (biraz da abartarak)
herkese anlat›yorum, “Ben tarlalarda
traktör kullanm›fl kad›n›m” diye. Tabii,
New Holland’›n traktör kullanmay› son
derece konforlu ve adeta çocuk oyunca¤› haline getiren teknolojisinden hiç
bahsetmeden.

hayata dair

Koç Holding’in yay›nlad›¤› “Bizden Haberler” dergisi için planlanan bu proje
bana aktar›l›nca, hemen kabul ettim. O
anda, traktör kullanmak nedense cazip
geldi.
‹tiraf ediyorum, akabinde “evet” dedi¤ime piflman oldum ve traktör kullanmamak için ne gibi bahaneler üretebilece¤imi düflünmeye bafllad›m. Hiç alakam
olmayan ve gözüme son derece sevimsiz görünen bu makineyi niye kullanacakt›m ki?
fians›m bir yere kadar yaver gitti. Bir
gün kar ya¤d›, bir gün sel bask›n› oldu,
iflimiz ç›kt›, seyahate gittik vs.
Geçen hafta ofiste, “Oh be, bizim k›zlar,
bana traktör kulland›rmaktan galiba vazgeçtiler” diye düflünürken telefon bir
kez daha çald›!...
Art›k kaç›fl yoktu. Pazar günü için tüm
organizasyon yap›lm›flt›.
Türk Traktör Trakya Bölgesi Bayii Tahsin Keskin’le yola ç›kt›k. Yaklafl›k bir
saat sonra Silivri’nin Çanta beldesine
geldi¤imizde, flaflk›nl›ktan dilimi yutacakt›m.

“Hayat›mda ilk kez traktör
kullanaca¤›m. Hem de
kas›klar›n› tuta tuta
gülmeye haz›rlanan,
bir tarla dolusu
erke¤in karfl›s›nda.
Sonradan New Holland
TM 175 modeli oldu¤unu
ö¤rendi¤im traktörün
kabinine yerlefltim. Bir
ayçiçe¤i tarlas›n›n
ortas›ndayd›k. Manzara
harikayd› ama benim
bunu seyredecek
halim mi vard›?”

Bir Tarla Dolusu
Erke¤in Karfl›s›nda
Durumumu düflünebiliyor musunuz?
‹lk kez traktör kullanaca¤›m. Hem de
kas›klar›n› tuta tuta gülmeye haz›rlanan
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Sar›yer Belediyesi
Koç Üniversitesi ile
Gelece¤e Yürüyor
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Sar›yer’de göreve geleli henüz üç ay olan çiçe¤i burnunda Belediye Baflkan›
Yusuf Tülün, Koç Üniversitesi ile her konuda iflbirli¤i içinde olacaklar›n› belirtiyor.
Kendisiyle projeleri ve Koç Üniversitesi’nin ilçedeki varl›¤› üzerine görüfltük
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Sar›yer için en çok hangi hizmeti gerçeklefltirmek istersiniz? Sar›yer ile ilgili hedefleriniz nelerdir?
Seçimde seçmene verdi¤imiz dört temel
sözümüz var. Birincisi adliye binas›n›,
belediye binas›n›, kaymakaml›k binas›n›
ayn› alana toplamak istiyoruz. ‹kincisi,
Sar›yer’deki hastanelerimizi hem teknik
özellikleri hem de fiziksel özellikleri bak›m›ndan vatandafl›n ihtiyac›na yan›t verebilecek duruma getirmek. Üçüncüsü,
mülkiyet sorunundan kaynaklanan bir
problemimiz var. 4916 say›l›, vatandafllar›m›za üzerinde oturduklar› mülkü satmay› mümkün k›lan kanun yürürlü¤e
girmeli. Derhal bu insanlar›m›za tapu
vermeliyiz ve mülkiyet sorununu çözerek modern kentleflmenin yolunu açmal›y›z. Dördüncüsü ise, her mahalleye bir
mahalle kona¤› yapmak. Bu mahalle kona¤›nda muhtarl›k, genç k›zlar›m›z için
el sanatlar›n› ve kendilerini gelifltirebilecekleri kurslar verecek. Küçük sa¤l›k
operasyonlar›n›n yap›labilece¤i birimler,
e-belediyecilik do¤rultusunda her türlü
faturan›n ödenebilece¤i veznelerimiz
olacak.

men cevap veriyorum. Rumelikava¤›’ndan Rumelihisar›’na kadar çeflitli sat›fl
noktalar› haz›rl›yorum flu anda. Bunlar›
çok modern sat›fl yerleri olarak haz›rlayaca¤›z.

Sar›yerliler sizden neler talep ediyor? Örne¤in Sar›yerli kad›nlar›n sizin yönetiminizden beklentileri nelerdir?
Evlerinde ürettiklerini pazarlamak isteyen ev han›mlar› var. Bu, bence Türkiye’nin iflsizlik sorununa temel bir yaklafl›m. ‹flte ben de onlar›n isteklerine he-

Belediye denilince akl›m›za çöp vergisi,
kaçak yap›lara göz yumulmas›, zab›talar›n
simitçi kovalamas›, çukurdan geçilmeyen
yollar ya da su basm›fl evler geliyor. Neden hep olumsuzluklar akla geliyor ve sizce “belediye” denilince akla ne gelmeli?
Bugüne kadar insanca yaflayabilecekleri

ortamlar sa¤lanmad›¤› için, bekledikleri
hizmetleri alamad›klar› için insanlar
böyle düflünmekte yerden gö¤e kadar
hakl›lar. Ben devleti çok eksik buluyorum. Vatandafl›n da çok eksikli¤i var.
Devlet parseller üretebilseydi, insanlar›n
her türlü altyap›s› haz›rlanm›fl, çok kolay
imarl› yerler yapabilmelerine yard›mc›
olsayd› kaçak yap›lar olmazd›. Bu insanlar daha modern fleyler meydana getirebilirlerdi. fiimdi bir enkaz› hep beraber
gülistana çevirme mücadelesini vermemiz laz›m.

Koç Üniversitesi Sar›yer’de konumlan›yor. Üniversite ile nas›l bir etkileflim içindesiniz?
Biz henüz üç ay› geride b›rakt›k. Ancak
üniversitemizde yöneticilerimizle hemen
tan›flt›k ve kendilerine düflüncelerimizi
açt›k. Önümüzdeki befl y›ll›k süreç içinde üniversitemizle her türlü konuda iflbirli¤ine gidece¤iz. Biz elimizdeki bütün
imkânlarla, bütün yetkilerle üniversitemizin yan›nday›z. Hiç flüphe etmiyoruz
ki, ellerindeki bütün imkânlarla, bütün
birikimlerle, genifl bir perspektifle üniversitemiz de bizim yan›m›zda. Çünkü
bu topraklar›, bu havay› birlikte kullan›yoruz. Gelece¤i de birlikte yaflayaca¤›z.
Bir kente üniversite infla edilmesi, kentin
çehresini de¤ifltiren önemli bir faktör. Koç
Üniversitesi’nin Sar›yer’de böyle bir misyon yüklendi¤ini söyleyebilir miyiz?
Kesinlikle böyle düflünüyorum. Bu konuda geçmiflte de ayn› düflüncedeydim.
fiu anda flehrin içinde, eski yerleflim
alanlar›nda bile yeflili arad›¤›n›zda buldu¤unuz birkaç nokta var. Bu yerler me-

zarl›kt›r, hastanedir, eski bir camidir, üniversitedir ya da askeriyenin birimleridir.
Üniversitelerin, okullar›n sonuna kadar
yan›nda olmay›, bu anlay›flla dünden beri savunuyorum, yar›n da savunaca¤›m.
Koç Üniversitesi ile birlikte Sar›yer’de neler de¤iflti?
Üniversite baz› fleyleri zorlamaya bafllad›.
Üniversitemize giden yolda sa¤a sola
bakt›¤›n›zda y›k›nt›lar›, yar›m kalm›fl binalar› görürsünüz. Bunlar›n süratle tamamlanmas› gerekiyor. Bu yap›lar flu anda görsel aç›dan bir çirkinlik ve ekonomik aç›dan bir kay›p. Bunun için sivil
toplum örgütleriyle birlikte çal›fl›yorum.
Üniversite bunu zorlayan bir bafllang›ç
oldu. Benim için Koç Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi, Teknik Üniversite, Y›ld›z Üniversitesi, Ifl›k Üniversitesi bir flanst›r. Bunlarla birlikte yürüdü¤üm sürece yeni fleyler düflünürüm.
Üniversiteye devam eden gençlerle birlikte
Sar›yer’in genç nüfusunda da bir art›fl oldu. Bunun iç turizmde nas›l bir etkisi oldu?
Belirli ve k›s›tl› zamanlarda Sar›yer’den
gelip geçen bir nüfus olarak de¤erlendirsek de bu nüfus Sar›yer’i hareketlendirdi.
‹ç turizme olumlu etkisi oldu. Bu yüzden

Sar›yer merkezinde çok önem verdi¤imiz bir ana caddemizin çal›flmas› var. Yine alternatif yollar› da düzeltiyoruz flu
anda. Ö¤rencilerimiz ihtiyaçlar›n› buradan karfl›lad›¤›nda, buran›n ulafl›m araçlar›n› kulland›¤›nda, sosyalli¤iyle, giyim
tarz›yla, oturma kalkmas›yla, yedi¤i içti¤i
yerlerdeki seçimleriyle bile Sar›yer’e katk›da bulunacakt›r. Esnaf da kendini ona
göre düzeltecektir.
Sar›yer’de bulunan Sadberk Han›m Müzesi’ni de düflünürsek “Koç” isminin Sar›yer
bölgesinin kültürel zenginli¤ine katk›s› oldu¤unu söyleyebilir miyiz?
Kesinlikle. Bence kültürel her varl›k, gördü¤ü köprü göreviyle, dünü bugüne ve
özellikle yar›na tafl›mas› vasf›yla çok büyük önem arz eder. Ama ben yöneticiler
olarak tan›t›mda eksik kald›¤›m›z› düflünüyorum. ‹nsanlar›m›zla bu tür kültürel
varl›klar›m›z› tan›flt›rmam›z laz›m. Ben
tan›t›m konusunda her türlü iflbirli¤ine
haz›r›m. Benim için Sadberk Han›m
Müzesi, çok önemli zenginlik kaynaklar›ndan biridir.

hayata dair

Belediyecilik anlay›fl›n›n art›k de¤iflti¤i yolundaki görüfllere kat›l›yor musunuz? De¤iflen nedir?
Kesinlikle. Vatandafl›n fikrinin olmad›¤›,
kat›l›m›n›n sa¤lanmad›¤› bir belediyecilikten; yaflayanlar›n fikirlerinin, düflüncelerinin ve isteklerinin yönetime girdi¤i
bir belediyecili¤e geçmemiz laz›m. Avrupa normlar›n›n devreye girdi¤i, yasalar›m›z›n buna göre düzenlendi¤i bir zamanda art›k rutin belediyecili¤i terk edip
sosyal belediyecili¤i öne ç›karmam›z laz›m. Kültürel hayat›m›za, e¤itim seviyemize, sa¤l›k koflullar›m›za kadar her fleyi
göz önüne alacak, sivil toplum örgütlerinin de düflünceleriyle içinde yer alaca¤›,
üniversiteyle kol kola yürüyece¤imiz,
hep birlikte yönetece¤imiz bir yönetim
tarz›n› getirmemiz laz›m.

Peki, sizin beklentileriniz neler Koç Üniversitesi’nden?
Koç Üniversitesi mükemmel bir birikime sahip. Tek beklentim, iflbirli¤idir. fiu
anda, akl›ma gelen bir fleyi söyleyip akl›ma gelmeyen bir fleyi de d›flar›da b›rakmak istemiyorum. Özetle, ben üniversitemiz ile kol kola yürümek istiyorum ve güzel fleyler ortaya koyaca¤›m›z› düflünüyorum.
Tu¤çe Alt›nsoy
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Damdaki

Ö
son sayfa

“Önümüzdeki Sezona Bak›caz!”
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A¤ustos ay› demek, yeni futbol sezonunun bafllamas› demektir. Geçen sezon
art›k geride kald›, o halde biz flimdi önümüzdeki sezona bak›caz. Spikerlerin televizyonda maç anlat›rken dilimize fark›nda olmadan kazand›rd›¤› o birbirinden ilginç, acayip cümleler, sars›c› tan›mlamalar, derin saptamalar beni her
zaman çok gülümsetmifltir. Tabii gülümsetmekle kalmam›fl, uzun y›llar yememifl-içmemifl bunlar›n listesini tutmuflumdur. Gelin flimdi bu cümlelerden baz› örneklere ba¤lanal›m!..
Size aktaraca¤›m ilk cümle asl›nda spiker
de¤il futbolcu cümlesi. Son y›llarda her
maç›n bitiminde yaflanan ve art›k bizi
b›kt›ran fabrikasyon bir cümle örne¤i bu.
Ne zaman bir maç bitse, futbolcular terli
terli soyunma odalar›na do¤ru giderken,
yanlar›na yaklaflan bir sunucu mikrofonu
uzatt›¤›nda futbolcu arkadafllar adeta tek
bir a¤›zdan ç›km›flças›na ezbere bir cümle sarf ediyorlar. O meflum cümleyi hemen an›msad›n›z san›r›m; aynen flöyle:
“Bu maç geride kald›, art›k önümüze bak›caz!..” fiimdi buradan ne anl›yoruz:
“Futbolcumuz önüne bakmad›¤› bir maç› daha geride b›rakm›flt›r! Önüne bakmad›¤› için maç s›ras›nda birkaç kez rakip tak›m›n futbolcular›yla çarp›flm›fl, bir
keresinde kale dire¤ine kafas›n› çarpm›fl
hatta hakemin üstüne ç›km›flt›r! Ama bütün bu kazalardan ders alan futbolcumuz
bundan sonra art›k önüne bakacakt›r!..”
Maçlarda duydu¤umuz cümlelerden biri
de flu: “Sevgili seyirciler bugün sahada
eksik olan tek bir fley vard›, o da gol!..”
fiimdi burdan ne anl›yoruz: Sahada her
fley varm›fl, k›rm›z› kart›n yan›nda kufl
sütü bile eksik de¤ilmifl. Tek eksik fley
golmüfl iflte. Gol dedi¤in zaten nedir ki?
Bugün var, yar›n yok! Bazen öyle doksandan falan at›l›r, bazen flamdelden bazen de rövaflata ile, penalt›yla filan a¤lara tak›l›r, bu golü o kadar büyütmemek
laz›m can›m. Çok üstüne düflünce fl›mar›yo, sonra hep ofsayttan falan oluyo iflte. Sonra gol olmam›fl da n’olmufl, beraberlik sa¤lanm›fl. Ne güzel iflte. Birlik,
beraberlik, bunlar önemli fleyler diil mi?
Hadi baflka maça kardeflim, hadi baflka

Mizahç›
Cihan Demirci

maçaaa!.. Bu spikerler bizi de bozuyo
yaaa neyseee!..
Bir baflka cümlede s›ra: “Maç›n y›ld›z› bu
futbolcu, sahada basmad›k yer b›rakmad› sevgili seyirciler...” Maç›n y›ld›z› futbolcumuz sanki her yerine ayak basmak
ve ayak izi b›rakmak için sahaya ç›km›fl.
Spikerimiz bu h›zla asl›nda bir sonraki
cümlesinde flöyle de diyebilir: “Sahada
basmad›k yer b›rakmayan bu futbolcunun yeni hedefi aya ayak basmak sevgili seyirciler, hatta daha da ötesi ayda
ayak basmad›k yer b›rakmamak!”
‹flte bomba bir cümle daha: “Bugün tüm
tak›m sanki tribünlere oynuyor sevgili se-

yirciler...” Acaba di¤er günlerde kimlere
oynuyorlar dersiniz? Ayr›ca futbol biraz
da tribüne gelenler için oynanmaz m›?
Futbolcular maçlar› tribüne oynuyorsa,
futbol spikerleri de maçlar› sadece kendileri için mi anlat›yorlar acaba? Cümleye
dikkat, sanki spiker kardeflimiz aflç›l›¤a
soyunmufl bu cümlede: “Topun oyunda
kalma süresi çok ama çok önemli sevgili
seyirciler!..” Topun oyunda kalma süresini iyi ayarlayamazsan›z sonuçta ne olur;
maç iyi piflmez, çi¤ kal›r alimallah! Sert
kal›r, sert kalan bir maç da sert geçer. ‹yi
piflmemifl bir maç›n da tad› tuzu, öyle
fazla pozisyonu filan olmaz.

